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Aan

Prof. De. AXEL KOCK

wordt dit boek met dankbaren eerbied

opgedragen.



VOORREDE.

Het is den schrijver van het Oergermaansch Handboek ver-

weten, dat hij zijn werk een 'handboek' noemde; daartoe was

het naar de opinie van den beoordeelaar te uitvoerig. Hierop

zou kunnen worden geantwoord, dat een 'handboek' niet hetzelfde

is als een 'primer'. Niettemin heb ik de opmerking ter harte

genomen en getracht, dit werk in nog hooger mate dan het

genoemde te gelijk aan den beginner en aan den meergevorderde

dienstbaar te maken. In eene historische grammatica kan men

nu eenmaal de bespreking van moeilijke vragen niet vermijden.

Maar wie Oudnoorsch wenscht te leeren uitsluitend met het zeer

beperkte doel, teksten te lezen, kan volstaan met het leeren der

paradigmata en het naslaan der zeer talrijke verwijzingen, wan-

neer hij eene nadere toelichting wenscht. Wie inzicht verlangt

te krijgen in de structuur der taal, zal den tekst moeten raad-

plegen; de moeilijkheden en onzekerheden echter zijn zooveel

mogelijk naar de aanmerkingen verwezen. Er bestaat dus moge-

lijkheid, het boek zóó te gebruiken, dat men allengs van het

eenvoudige tot het ingewikkelde overgaat.

Over de inrichting van het werk wil ik hier voorts nog slechts

opmerken, dat het uit den aard der zaak bij het Oergermaansch

Handboek aansluit. Daarheen wordt ook dikwijls verwezen. Dingen,

die daar behandeld zijn, konden hier als bekend voorondersteld

worden en zijn niet afzonderlijk besproken, voorzoover zij niet

tot de interne geschiedenis van het Skandinavisch behooren. Ik

heb dan ook gebroken met de traditie, om aan taalverschijnselen



VI Voorrede.

uit Indoeuropeeschen of Oergermaanschen tijd als bv. de klank-

wisseling en de grammatische wisseling eene afzonderlijke plaats

in de klankleer in te ruimen, en ik meen, dat dit ook methodisch

juister is. Slechts aan de representatie der klankreeksen in het

on. komt eene plaats toe — bij de conjugatie, en naar de gram-

matische wisseling kan verwezen worden naar . aanleiding van

den etymologischen samenhang van sommige woorden, echter

zonder nadere bespreking van het verschijnsel op zich zelf. Daar-

entegen behoort de ontwikkeling der klanken en vormen gedurende

de Oernoorsche periode tot het eigenlijk onderwerp van dit boek,

en hier kwam het dus op zoo groot mogelijke nauwkeurigheid

aan, waar het Oergermaansch werk met aanduidingen kon vol-

staan. Ik heb hier vooral chronologische gezichtspunten in het

oog gehouden en getracht, de onderlinge verhouding der opeen-

volgende klankwetten nauwkeurig te bepalen. Slechts eene zekere

chronologie kan ons in staat stellen het historisch verloop van

een vorm te beoordeelen. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van

vele nieuwe runenpublicaties der laatste jaren, waardoor ons

inzicht in die belangrijke periode der taalgeschiedenis zoo aan-

merkelijk verrijkt is, en waardoor het Oudnoorsch steeds meer

de klassieke Oudgermaansche taal wordt, die nog meer dan het

G-otisch voor lederen germanist onontbeerlijk is. De vondsten,

die telkens nog voor den dag komen, vervullen den onderzoeker

met blijde verwachting. Wat op dit gebied nog bereikt zal kunnen

worden, daarvan geeft het zoo even verschenen werk van Jóhan-

nesson, Frumnorroen Mdlfrdedi (zie bldz. 220) een voorproef. ïot

mijn spijt heb ik deze eerste Oernoorsche grammatica slechts bij

de correctie der laatste vellen en bij de samenstelling van het

overzicht der geciteerde inscripties kunnen gebruiken.

Den grootsten dank ben ik verschuldigd aan den man, wiens

naam ik de vrijheid vond, aan dit boek te verbinden. Dank, niet

alleen voor het vele, wat ik uit zijne gedrukte geschriften geleerd

heb, maar ook voor eene uitvoerige correspondentie, waarin hij

mij over een aantal twijfelachtige punten zijne meening heeft

meegedeeld en deze heeft toegelicht. Waar ik, wat soms het
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geval is, hem niet heb kunnen volgen, zal het mij eene voldoe-

ning zijn, indien hij mijne afwijkende opvatting zal kunnen

waardeeren.

Mijn dank ook aan mijn vriend Frantzen, die mij ouder

gewoonte bij de correctie ter zijde heeft gestaan.

Ten slotte de wensch, dat dit werk een even goed ont-

haal moge vinden, als aan het Oudgermaansch Handboek ten

deel viel.

Amsterdam^ 16 Sept. 1920. R. C. Boer.
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INLEIDING,

OVERZICHT VAN DEN HI8T0RISCHEN SAMENHANG.

§ 1. De benaming Oudnoorsch in den ruimsten zin omvat

het Noordgermaansch van den tijd der oudste bronnen tot onge-

veer 1500. In engeren zin is deze benaming gebruikelijk tot

aanduiding der oude taal van Noorwegen en van de Noorweeg-

sche colonies IJsland, F8er0er, Grroenland en op een deel der

Britsche eilanden. In dezen zin wordt het woord ook, voorzoover

uit den zin niet de ruimere beteekenis blijkt, in dit handboek

aangewend.

Aanm. 1. In Skandinavië onderscheidt men nordisk, „noordsch" van

norsk, „Noorweegsch". Voor norsk -|" islandsk bestaat geen andere be-

naming dan het geographische vestnordisk. In Duitschland heeft nordisch
den ruimeren zin, In het Nederlandsch zou men kunnen onderscheiden tus-

schen Noorsch en Noordsch, maar zulk een onderscheiding geeft aanlei-

ding tot verwarring. Het gebruikelijke Noorsch echter correspondeert naar

zijn vorming met skand. norsk en is dus een beter naam voor een groep

dialecten, waarvan Noorwegen het uitgangspunt is, dan voor Skandinavisch

in het geheel. Daar komt bij, dat een gemeenschappelyke benaming voor oijsl.

en onoorw., die de beide talen samenvat, zonder ze, gelijk de benaming West-

noorsch doet, in directe tegenstelling te plaatsen met het Oostnoorsch, met het

oog op de duidelijkheid der voorstelling onmisbaar is. In de samenstellingen

Oer-, Oost-, Westnoorsch en gemeen-noorsch heeft Noorsch echter

den ruimeren zin van nordisk. De taal van Noorwegen alleen, zonder het

IJslandsch, wordt Noorweegsch genoemd.

Aanm. 2. In dit handboek wordt de taal van IJsland, die in de oudheid

de rijkste litteratuur heeft, op den voorgrond gesteld. Vormen en veranderingen,

1



2 Inleiding. § 1—2

waarbg geen dialect is aangegeven, zgn dus IJslandsch, maar de Noorweeg-

sche komen in hoofdzaak daarmee overeen. De belangrgkste noorw. afwykingen
worden afzonderlek genoemd. Wat als on. wordt opgegeven, is noorw. en

gsl., zonder dat daaruit volgt, dat het niet oostn. is.

§ 2. De oudste periode van het Noordgermaansch is die van

het Oernoorsch. Deze taal kent, voorzoover wij zien kunnen, nog

geene dialectische verschillen, en is dezelfde over de drie Skan-

dinavische landen Zweden, Noorwegen, Denemarken. Zij is bekend

uit inscripties in het oudere runenalphabet, die in de drie lan-

den gevonden zijn. De oudste van deze stammen uit Denemarken

;

een paar ervan dateeren uit de derde eeuw na Chr. De oern.

periode duurt met een rond getal tot ca. 800. In het tijdvak van

ca. 650—950 komen de belangrijke veranderingen tot stand,

waardoor het on. der litteratuur-periode, inclusive het oostn., zich

van het oern. onderscheidt. Hiertoe behooren de meeste syncope-

en verkortingsverschijnselen, de klankwijzigingen, de breking van

g, sommige consonantenassimilaties, het verlies van enkele con-

sonanten, o. a. j aan het begin. Omstreeks het midden van dit

zelfde tijdvak treden enkele afwijkingen op, die een begin be-

teekenen van de latere splitsing in zoogenaamd Oostnoorsch

(Zw^edsch en Deensch) en Westnoorsch (voorloopig alleen Noor-

weegsch). Hiertoe behoort o. a. het verlies van h vóór r in het

Deensch {ruulfR, Voldtofte), dat trouwens later behalve het zw.

ook het noorw. treft. Sedert het begin der 10e eeuw, na de

ontdekking in 874 en de daarop gevolgde colonisatie van

IJsland, scheidt het IJslandsch zich als belangrijkst zelfstandig

dialect van het Noorweegsch af. Tegen het einde der 12e eeuw,

d. i. bij het begin der samenhangende documenten, bestaat er

duidelijk dialectisch verschil; tegen het slot der on. periode kan

men spreken van twee verschillende talen.

Aanm. 1. Over de plaats van het Noordgermaansch onder de Germaan-

sche dialecten zie Oergerm. § 4. 5. 7.

Aanm. 2. Dat het Noordgermaansch in de oern. periode in het geheel

geen dialectische verschillen zou gekend hebben, is reeds op grond van de

geographische uitgebreidheid dezer taal niet aan te nemen. Maar zy zyn niet



§ 2—3 Overzicht van den historischen Samenhang. 3

zoo groot, dat zij, althans in de tot ons gekomen inscripties, uitdrukking

hebben gevonden. Zekere nuances hebben ongetwijfeld bestaan. Hiertoe zijn

misschien enkele der eigenaardigheden te rekenen, die het gutn. tegenover het

zw., waar het overigens toe behoort, met het go. verbinden (Oergerm. § 5).

Eén korte gutn. inscriptie uit oern. tijd geeft hieromtrent geen inlichtingen.

Aanm. 3. De belangrgke veranderingen in het latere deel der oern.

periode, waardoor de taal het karakter krijgt, dat zij in de litteratuur-periode

draagt, zgn niet in alle streken te gelgk tot stand gekomen. Zoo toont de

Eggjum-inscriptie, die omstreeks 700 schijnt te zgn ontstaan, volledige syn-

cope na lange stamsyllabe, misschien zelfs een paar voorbeelden na korte,

een g. pi. op a^ en verschillende assimilaties, terwijl andere gelgktydige, ten

deele jongere, steenen in verschillende opzichten op een ouder standpunt staan.

Aanm. 4. Naast de inscripties zijn eene bron voor de kennis van het

oern. de woorden, die vroeg uit het no. in het Finsch en van daar in het

Lapsch zijn opgenomen. Sommige van deze kunnen echter ook aan de taal

van andere Germanenstammen, met name aan het Gotisch ontleend z^n. Zie

y. Thomsen, Den gotiske sprogklasses indflydelse pa den finske, Khvn. 1869

(ook in Duitsche vertaling Halle 1870). J. K. Qigstad, Nordische Lehnwörter

im Lappischen, Christiania 1893.

Van veel minder beteekenis zijn de namen van no. plaatsen en volken bg

klassieke schrijvers. Zie MüllenhoflP, Deutsche Altertumskunde II. Werle, Die

altesten germanischen Personennamen, Strassburg 1910. Schönfeld, Wörter-

buch der altgerm. Personen- und Völkernamen, Heidelberg 1911.

§ 3. De periode van 800 tot ca. 1200 is die, waarin de

grondslag voor de vier Skandinavische hoofdtalen gelegd vrordt.

Wij bezitten uit dit tijdvak uit Denemarken en Zweden een

groot aantal runeninscripties, bijna alle in het zoogenaamde

jongere runenalphabet (§ 11). De noorw. inscripties met de

jongere runen zijn bijna alle uit het einde der periode; de ijsl.

zijn nog jonger; er is hier dus een belangrijke gaping in de

continuïteit der documenten. Deze wordt eenigszins aangevuld

door gedichten, die wel is waar slechts in jongere handschriften

overgeleverd zijn, maar in hun oorsprong toch tot deze periode

behooren. De taal dezer gedichten, zooals zij ten deele hypo-

thetisch geconstrueerd wordt, staat zeer kort bij die der jongere

inscripties. De punten van verschil met deze zijn niet chrono-

logisch, maar dialectisch.

Aamm. 1. Oostn. eigenaardigheden, die in deze periode optreden, zyn



4 Inleiding. § 3—5

o. a. contractie van sei (uit ouder ai) tot ë: stin (d. i. sten) tegenover wno.

steinn\ breking in enkele woorden, waar het wno. een ongebroken vocaal

heeft: iaa^ wn. <?5, er\ iak, wno. ek; de verbuiging als m-stam van sommige

woorden, die in het wno. t-stammen zijn: trekiaR (d. i. drengjar)^v<no.drengir.

Andere byzonderheden vertoonen zich pas later, wat ten deele het gevolg is

van het onvoldoende materiaal.

Aanm. 2. De overname van no. woorden in het Einsch en Lapsch houdt

in deze periode aan. Voorts vindt men no. woorden in lersche, Angelsak-

sische (resp. Engelsche) en Russische bronnen; de eerstgenoemde behooren

misschien voor een deel tot bet slot der vorige periode. Bugge, Christiania

Vidensk. Selskabs Forhandlinger 1891. Dez. Bidrag til den aeldste skjalde-

digtnings historie. Brate, Beitr. 10, 1 vv. 580 vv. Kluge, Grundriss der germ.

phil., 2e uitg. dl. I p. 931 vv. Bugge, Arkiv 2, 164 vv. Tamm in Upsala

universitets arsskrift 1882.

§ 4. Op het gebied van het wno. zijn de oudste verschillen

die tusschen oost- en wnoorw. Ook heden ten dage bestaat er

een groot verschil tusschen de dialecten van het Oostland en

die van het Westland, en reeds in de oudste geschriften kunnen

zulke verschilpunten worden waargenomen. In enkele opzichten,

bv. in sommige bijzonderheden der ?^-wijziging (zie § 100), staat

het oostnoorw. samen met het oostno. tegenover het wnoorw. en

ijsl. Het ijsl. is in zijn oorsprong een wnoorw. dialect; het ver-

schil tusschen deze beide talen ontstaat door de geographische

scheiding en wordt eerst op den duur sterker dan dat tusschen

de noorw. dialecten onderling.

§ 5. Bij het begin der litteraire overlevering bestaan er reeds

eenige punten van verschil tusschen ijsl. en noorw. Yan de

vocaalharmonie in eindsyllaben (§ 151), die voor het noorw.

karakteristiek is, toont het ijsl. slechts enkele sporen, h is voor

Inr in het noorw. verloren, in het ijsl. bewaard (ijsl. hringr,

onoorw. ringr). ^-wijziging van a is in het noorw. êé] in het

ijsl. valt êe met e samen en is de schrijfwijze e (§ 87 en 48

aanm.), en evenzoo behoudt het noorw. de tweeklanken dei en

8ey^ waar het ijsl. ei ey heeft. Yoor au heeft het noorw. meestal

OW, en de i-wijziging van dezen tweeklank is
(f>y^

die naast dey
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optreedt. In het noorw. gehjk in het zw. in bn tot mn ge-

worden (§ 203, 3): svemn^ ijsl. svefn.

§ 6. In de daarop volgende periode, in de 13e, maar vooral

in de 14e eeuw, komen een aantal veranderingen in het ijsl. en

andere in het noorw. klankstelsel tot stand. Yoor het ijsl. zijn

te noemen de overgang van ö en o in ei au vóór ng (§ 117, 1.

118, 1), van ve in vo vóór r in sommige woorden (§ 117, 2), van oe

in £e (§ 119), van é in jé (§ 121). Voor het noorw. de assimi-

latie van rZ, rn^ rs tot 11^ nn, ss (jall^ hjqnn^ f<^s^)i de over-

gang i^ y voor sommige, vooral labiale, consonantverbindingen

:

silfr > sylfr^ virda >» vyrda ; iets later de overgang hv > kv

:

hvitr >> kvit.

Deze dingen bewerken een zekeren afstand tusschen de beide

dialecten. De oorzaken echter, dat het nijsl. en het nnoorw. ge-

heel verschillende talen zijn, zijn te zoeken in conservatieve

tendenties in het ijsl. en in het verval van het noorw.

In tegenstelling met alle andere germ. talen heeft het nrjsL

ongeveer alle flexievormen uit de oudheid bewaard. Yocalen in

eindsyllaben zijn niet verzwakt; slotconsonanten zijn niet afge-

worpen
;

integendeel zijn vele uitgangen door de ontwikkeling

van svarabhaktivocalen zwaarder geworden en zien er zoodoende

weer ouderwetscher uit dan voor eenige eeuwen. Zoo luidt het

go. substantief wandus in het oern. ^ivanduR^ in het oijsl. vqndry

maar thans weer vöndur. Toorts is de taal verrijkt met een

groot aantal nieuwe woorden, die uit het oude materiaal ge-

vormd zijn, en waarmee begrippen aangeduid worden, die men
in andere talen met internationale woorden aanduidt. Deze

nieuwe woordenschat geeft aan het nijsl. een geheel eigen

stempel, en deze maakt ook, dat deze taal zooveel moeilijker is

dan het oijsl.

§ 7. Het noorw. heeft een ander verloop. Bij het begin der

Deensche heerschappij houdt het op, de taal der ontwikkelde

volksklasse te zijn, en het staat in de volgende vier eeuwen
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bloot aan verarming en verlies aan samenhang. Het valt geheel

in dialecten uiteen. Het neemt vele elementen uit het de. op,

gelijk het ook reeds te voren onder zw. invloed heeft gestaan.

Wel behouden vele eindvocalen hun kleur, maar het verlies aan

uitgangen is toch groot. Wanneer men in de 19e eeuw beproeft,

op den grondslag der dialecten, met name van het Westlandsch,

een nieuwe algemeene landstaal te maken, houdt deze ten op-

zichte van den vormenrijkdom ongeveer het midden tusschen

modern de. en zw., in sommige opzichten echter overtreft de

slijtage zelfs die van het de. De vormen, die bestaan, zijn echter

te herkennen als voortzettingen van de oude vormen, en de

woordenschat is zeer rijk aan oude elementen. In de accentuatie,

met name de muzikale toonbeweging heeft het noorw. evenals

het zw. veel ouds bewaard; hier is omgekeerd het ijsl. afge-

weken, dat bijna geen verschillen in toonhoogte meer kent.

Aanm. Ook in het noorw. treden vóór r aan het einde svarabhakti-

vocalen op, zelfs vroeger dan in het ijsl. Maar in de jongere taal zijn deze

weer verdwenen, gelijk ook de r in den n. s. Eene overeenstemming tusschen

noorw. en nijsl. bestaat hierin dus niet.

§ 8. Van het noorw. stammen ook de dialecten der overige

westelijke coloniën, van welke het belangrijkste is het F8er0sch,

dat, vooral in zijn geschreven vorm, kort bij het ijsl. staat. In

de 19e eeuw zijn veel balladen en volksvertellingen opgeteekend,

maar reeds uit de 14e eeuw zijn er handschriften, en ééne

runeninscriptie dateert uit de 9e eeuw. Op het eiland Man, de

Orkaden, de Shetlandseilanden, de Hebriden, JS'oord-Schotland en

Ierland is de skand. taal uitgestorven ; van Man en de Orkaden

zijn 50 a 60 inscripties uit de 11e en 12e eeuw overgeleverd,

van de Orkaden en de Shetlands-eilanden eenige diplomata; uit

Ierland stamt een on. runenalphabet (§ 107 aanm.); in de taal der

Shetlandseilanden heeft het on. echter diepe sporen nagelaten

(zie Bronnen en Hulpmiddelen VII, IT).
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Het Schrift.

I. HET RUNENSCHRIFT.

§ 9. De oern. inscripties zijn overgeleverd in het oudere

runenalphabet, dat de volgende 24 teekens bevat:

fuparkgw,hnijEpRs. tb e ml ^ o d

De hier medegedeelde vormen, waarvan bij sommige teekens

sterke variaties bestaan, zijn die, welke voorkomen op een bij

Wadstena gevonden bracteaat, waar alleen het laatste teeken

— voor d — ontbreekt. Dit kan met zekerheid uit andere op-

teekeningen worden aangevuld. Twijfel bestaat alleen, of het in

de oude volgorde de 23e of de 24e plaats inneemt.

Yoor de behoeften van den oern. tijd was dit alphabet, dat

door de Gloten gevormd is op den grondslag van lat. en gr.

alphabeten, en dat ongeveer in gelijken vorm ook bij andere

Germanenstammen van het vastland bekend, ofschoon naar het

geringe aantal der vondsten te oordeelen weinig gebruikt is ge-

weest, tamelijk voldoende.
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Aanm. Er zgn twee korte Gotische en enkele, insgelyks korte, West-

germ. inscripties met het oudere runenalphabet gevonden. Een runenalphabet,

dat in hoofdzaak met dat van de bracteaat van Wadstena overeenstemt, staat

op een spang, die in de buurt van Charnay gevonden is (Henning p. 47 vv.).

De Angelsaksen gebruikten een eigen modificatie van het oude alphabet,

waardoor meer nuances konden worden uitgedrukt.

§ 10. 1. Vocaal teekens. Er zijn afzonderlijke teekens

voor ongeveer alle oergerm. en oern. grondvocalen, t. w. aeioii.

Verschil in quantiteit wordt niet aangeduid. Niet geheel zeker

is alleen de beteekenis van het hierboven door E getransscri-

beerde teeken \^ dat slechts enkele malen in zeer oude

inscripties de waarde van een letterteeken heeft, maar in ge-

heimschrift een groote rol speelt. Daar i- en i*-wijziging, waar-

door later een reeks nieuwe vocalen ontstaan, nog niet zijn inge-

treden, kunnen dus ongeveer alle bekende vocaalnuances van het

oern. worden uitgedrukt.

Aanm. 1. Een uitzondering vormt alleen ë*, wier oude waarde B is, en

die door a wordt aangeduid. Waarschynlgk kan men hieruit afleiden, dat de

uitspraak ook in sommige gevallen et is geweest. De taalgeschiedenis leert, dat dit

dan in syllaben met fortis en semifortis het geval was. In zwaktonige syllaben

echter duidt hetzelfde teeken x aan, waarvoor geen afzonderlijk teeken bestaat.

Aanm. 2. e"^ komt in bewaarde oern. inscripties niet voor. Het teeken e

duidt of korte e aan {ek) of een lange «?, die uit contractie ontstaan is

iwoduridé).

2. Consonantteekens. Voor de mutae bestaan in iedere

reeks drie teekens.

Labialen: f p h. h wordt gebruikt voor h en voor h.

Dentalen: p t d. d beteekent d en 9.

Gutturalen: h k g. g beteekent g en /.

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tusschen mediae en

zachte spiranten. Dit is eene herinnering in het schrift aan de

periode, toen dit onderscheid nog niet bestond.

Aanm. 3. In de transscriptie van den fu|)ark is men gewoon p \A weer

te geven door b c?, in de transscriptie der oudere inscripties door ^ ^; voor X wordt
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in beide gevallen g geschreven, wanneer er geen bijzondere reden is, om het

karakter van den klank te doen uitkomen. Hetzelfde gebruik wordt hier ge-

volgd. Over de waarde van de klanken in ieder bijzonder geval zie men de

taalhistorische afdeeling.

Nasalen. In tegenstelling met het lat. alphabet heeft het

oern. drie teekens voor de nasalen ; de gutturale nasaal heeft een

eigen teeken.

H a 1 f k 1 i n k e r s :
^' en i^^».

Liquidae: l r R. Tweeërlei r worden onderscheiden. Het

teeken Y, getransscribeerd door i?, geeft de uit z ontstane r

weer. Deze had dus gedurende de oern. periode eene van germ.

r afwijkende uitspraak.

§ 11. In den wikingtijd is dit alphabet vervangen door een

korter, dat uit het oudere ontstaan was. Het bevatte 16 teekens.

Deze hebben den volgenden vorm

:

r^> 1^ RK + ! + H TBYTA
f u ]) a(a) r k h n i a(A) s t b m l R

Verscheidene teekens hebben eene niet onbelangrijke veran-

dering in den vorm ondergaan. Yan het teeken voor a (vroeger a)

staan de takken lager aan den stam ; s is overeind gezet ; R is

omgekeerd ; de teekens voor h a (vroeger j) m zijn slechts met
behulp van overgangsvormen te herkennen. Het nieuwe teeken

voor k komt ook vroeger voor.

In de volgorde bestaat deze verandering, dat R naar het einde

verplaatst is. Een verandering in de beteekenis laat zich con-

stateeren bij
f: (voortzetting van (^ a), die nu genasaleerde a,

en bij + (voortzetting van ^ j)^ die nu a beteekent (zie § 162

aanm. 2). De belangrijkste verandering is echter het verlies van

een achttal teekens.

Vocaal teekens. aaiu. Terwijl het aantal vocalen ten ge-

volge van de werking der klankwijziging en van andere klank-

wetten sterk is toegenomen, is dat der vocaalteekens op 4 terug-

gebracht, van welke nog twee slechts geringe nuances van één
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vocaal (a) aanduiden. Noch voor de oude vocalen e en o, noch

voor de nieuwe d&jioy bestaan er teekens. De spelling der

vocalen is dus zeer gebrekkig; ^, soms a, staat voor e, a voor ^
enz.; later worden ook samenstellingen als ai gebruikt.

Aanm. In de transscriptie van inscripties, die de beide a-teekens ge-

bruiken, is men gewoon, het oude teeken (de afnJsuR-rune) door a, het nieuwe

(de ar-rune § 162 aanm. 2) door A weer te geven. Deze transscriptie heeft

het voordeel, dat zij niet praejudiceert over de uitspraak, wat bij het on-

regelmatig gebruik der beide teekens in sommige inscripties aanbeveling ver-

dient. Dit gebruik wordt ook hieronder gevolgd.

Consonantteekens. De mutae bezitten in iedere reeks niet

meer dan twee teekens:

Labialen: f staat voor ƒ en 5; b voor p en b.

Dentalen: p staat voor p en d] t voor t en d.

G-utturalen: h staat voor h en zelden y: h voor k^ g en/.

Nasalen: De gutturale nasaal heeft geen eigen teeken meer.

Het teeken van de nasaal wordt vóór de consonantteekens b t k

veel weggelaten.

Liquidae: Het verschil tusschen r en R is bewaard.

Halfklinkers: Teekens voor j en w ontbreken. De voor i

en u gebruikelijke doen den dienst.

§ 12. Op den duur kon dit systeem niet voldoen, vooral niet

voor geschriften van langer adem dan inscripties. Reeds op de

latere steenen met het jongere alphabet komt men aan de be-

staande bezwaren tegemoet door wijzigingen in de teekens, die

de nuances der klanken aanduiden. Deze wijzigingen bestonden

in het aanbrengen van punten ; de daardoor ontstane teekens

worden om die reden 'gepuncteerde runen' genoemd. Zij zijn,

ook nadat het Latijnsche schrift algemeen gebruikelijk geworden

was, althans in Denemarken, in boeken gebruikt.

II. HET LATIJNSCHE SCHRIFT.

§ 13. Het alphabet der handschriften is in zijn groote varia-

biliteit ongeschikt, om ten grond gelegd te worden aan eene korte



§ 13—14 Het Latijnsche Schrift. 11

voorstelling. Het is noodig, daarbij van een vast systeem uit te

gaan. Daartoe is het alphabet, waarvan de meeste genormali-

seerde uitgaven zich bedienen, aangewezen.

Dit heeft de volgende teekens:

voor korte vocalen laeiouyqif)]
voor lange vocalen: déióüyqdsos]
voor consonanten : hddfghjklmn'prstvpz.

De vocaalteekens.

§14. 1. Open en gesloten klinkers. De meeste klinkers

hebben een meer open en een meer gesloten uitspraak. Dit hangt

ten deele met de quantiteit samen, en wel zóó, dat, gelijk in

vele talen, de lange klinkers een meer gesloten uitspraak hebben

dan de korte. Zoo is a open a als in ndl. man^ d gesloten a als

in ndl. maar. Dit verschil geldt in meerdere of mindere mate

voor alle klinkers, met uitzondering van o, die zoowel als lange

als als korte een gesloten en een open uitspraak heeft met ver-

schillende schriftelijke aanduiding.

Over ée, waar in het ijsl. geen teeken voor een korte tegen-

over staat, zie beneden.

Sommige klinkers echter hebben als korte een dubbele uit-

spraak, meer gesloten en meer open. Ook in het eerste geval

zijn zij minder gesloten dan de correspondeerende lange. Duide-

lijke verschillen van dezen aard bestaan bij ei qyi (j> (ce).

2. Bijzondere teekens.

m duidt lange open e aan.

q en q beteekenen een open o als in ndl. kop en dial. maor.

De gesloten o wordt door o , o uitgedrukt (ndl. op, voor).

(j> (kort) en oe (lang) duiden gepalataliseerde o aan, de korte

open als hd. ö in können of gesloten als in ndl. gmist^ de lange

gesloten als in ndl. zeureyi.

Il en ü hebben den ouden w-klank (ndl. oë) bewaard.

y en y zijn gepalataliseerde u als ndl. u in uren

3. Quantiteitsaanduiding. Het accent is lengteteeken maar

wordt niet gebruikt bij de teekens êe en 05, die in het ijsl. uit-
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sluitend lange klinkers aanduiden en dus geen lengteteeken

noodig hebben.

Aanm. 1. Het gsl. heeft geen teeken voor korte se. Dit is een gevolg

hiervan, dat een op de etymologie berustend verschil tusschen oude è" en «

niet meer bestaat (§ 48 aanm.). Het teeken dat voor ë gold, is toen ook voor

sé in gebruik genomen, terwijl een secundair verschil tusschen meer open en

meer gesloten uitspraak naar gelang van de omgeving (zie boven onder 1 en

§ 48 t. a. p.) geen schriftelijke uitdrukking krijgt. Het noorw. bewaart het

verschil tusschen oudere ë en ë in uitspraak en in schr^fwijze. In gecon-

strueerde vormen en in noorw. woorden wordt derhalve in dit werk as óók

voor een korten klinker gebruikt. Waar verwarring mogelijk is, onderscheiden

wg ë en é.

Aanm. 2. In handschriften, die boven lange klinkers regelmatig accenten

schrijven, is se meestal ook van een accent voorzien. In plaats van ce schrijven

oude handschriften veelal ^. Sommige uitgevers, die aan hun teksten een

archaïstisch uiterlijk wenschen te geven, schrijven in afwijking van de ijsl.

handschriften de uit a ontstane e als se en bovendien se en ce als x en ^.

4. De schrijfwijze der handschriften. Deze is onregel-

matig en wijkt in vele opzichten van de genormaliseerde af. De

volgende bijzonderheden mogen hier genoemd worden:

1. Sommige handschriften gebruiken dikwijls, andere (zoo bv.

de Codex regius der Edda) bijna regelmatig v in plaats van u

(en ook v in plaats van u). Daar dit teeken in dezelfde hand-

schriften insgelijks een consonant aanduidt (§ 15, 3), zijn v

en u hier niet onderscheiden.

2. Het gebruik van accenten op lange vocalen is geen vaste

regel. Het meest consequent gaan de oudste handschriften hierin

te werk.

3. De handschriften gebruiken naast de hierboven aangevoerde

nog een reeks andere teekens, sommige in meer dan één be-

teekenis. Voorbeelden zijn êo voor q en soms ^, so voor o en au^

^ voor e de (j) ^ ó voor verschillende nuances van o. Een poging

tot systematiseering van het alphabet deed in de 12e eeuw de

schrijver der verhandeling Vm Stafrofit in de Snorra Edda, maar

zijn systeem is niet doorgedrongen.

Aanm. 3. Over het gebruik van i en ?^, waar de genormaliseerde teksten

en V schrijven zie § 15, 3. 4,
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Aanm. 4. In oudere uitgaven, in woordenboeken en in teksten, die op

IJsland gedrukt worden, wordt veelal, in overeenstemming met nysl. schrijf-

wijze ö gebruikt, deels voor q alleen, deels zoowel voor q als voor (vgl.

§ 118, 2).

5. In de tweeklanken ei au ey (noorw. dey (j>y) duiden i u y

vocalen zonder syllabe-accent aan. Deze schrijfwijze is in hoofd-

zaak in overeenstemming met die der handschriften.

6. Nasaleering van klinkers wordt in het schrift niet aange-

duid. Dat de klinkers genasaleerd waren, wanneer in het oern.

een nasaal daarachter verloren was, alsmede onmiddellijk voor

en na een nasaal, weten wij uit het getuigenis van den schrijver

der verhandeling Um Stafrofit^ die een vruchtelooze poging ge-

daan heeft, om zulk een aanduiding in te voeren.

De consonantteekens.

§ 15. l. p en d^ duiden de interdentale spiranten aan. p is

het oude runenteeken (de porn-rune)^ dat in de oudste ij si. hand-

schriften uitsluitend gebruikt wordt. In het begin der 18e eeuw

komt daarnaast onder ags. invloed 9 op. De verdeeling wordt

dan zoo, dat p bijna regelmatig aan het begin van het woord

staat en aan het begin van tweede leden van duidelijke compo-

sita; in andere posities wordt 9 steeds meer gebruikelijk, maar

daarnaast komt p toch nog veelvuldig voor. De genormaliseerde

uitgaven voeren deze verdeeling consequent door. Zij brengt mee,

dat p bijna altijd de stemlooze, ^ de stemhebbende spirans aan-

duidt, daar de stemlooze p in het midden en aan het einde van

het woord zoo goed als niet voorkomt (vgl. § 188. 193) en de

stemhebbende ^ aan het begin, afgezien van enclitische woorden,

in het geheel niet.

Aanm. 1. In noorw. handschriften is d in het midden en aan het einde

regel; aan het begin staat /, wanneer een kleine letter bedoeld is, maar als

hoofdletter bij voorkeur B (de groote vorm van Ö). Zoo bv. regelmatig in

cod. A M 655 4^. uit de 12o eeuw (Heilagra manna s0gor I, 269 vv.); in de

meeste gevallen ook in Norsk hom. (A M 619 4
'.).

Aanm. 2. Uitgaven, die aau de taal een ouderwetsch cachet wenschen te

geven, schrijven naarhet voorbeeld der oudste handschriften uitsluitend/: dró/jer.
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2. f is het teeken zoowel voor de stemlooze als voor de stem-

hebbende labiodentale spirans (ndl. f en v). De eerstgenoemde

uitspraak geldt aan het begin en in stemlooze omgeving: finna^

fela^ ofsi, hdlft', de tweede in het midden en aan het einde van

het woord in stemhebbende omgeving: hdlfr, stofa, gaf, lifdi.

Aanm. 3. In de handschriften staat ƒ intervocalisch en tusschen stem-

hebbende consonant en vocaal ook somtijds voor etymologische w: se,fi^ 'leven'

naast sE,oi^ vgl. go. aiws. De oorzaak hiervan is het geringe verschil tusschen

^ en y (zie § 171, 2. 4).

3. V is in de meeste gevallen schrijfwijze voor eene labioden-

tale spirans, die niet ver van h (geschreven f volgens 2) afstaat

(§ 171) en etymologisch op w teruggaat. De schrijfwijze der

handschriften is onregelmatig. Aan het begin is v regel; in

oude handschriften komt echter ook u voor. Na consonanten

schrijven sommige handschriften regelmatig, andere somtijds w,

met name na k (de oudste hand van Reykjaholts Maldagi

heeft bv. tuevetr, liuerfa, maar vats, verre, ovepe. Stockh.

hom. quelia
,
quepr , s(l>cque , syngua en syngva , stmpva, daaren-

tegen altijd pui. Norsk hom. bijna altijd v maar somtijds toch

U'. huilicr (47, 13)). Intervocalisch en na tonende consonanten

komt op den duur ook f voor: s^far (zie hierboven aanm. 3).

Omgekeerd wordt v in dezelfde positie soms geschreven in plaats

van — stemhebbende —
f: sevi (= sefi, 'gemoed') ; zie § 202

aanm. 4.

Aanm. 4. Over de klankwaarde van w {y v) in verschillende perioden

en verschillende posities zie § 171. Zoolang tv nog consonantische u is, zyn

de verbindingen van zo met volgenden klinker op te vatten als stggende

diphthongen.

4. j is de schrijfwijze der genormaliseerde tekstuitgaven voor

consonantische i. De handschriften schrijven regelmatig i. De

schrijfwijze j\ thans in het ij si. algemeen gebruikelijk, komt in

de handschriften zelden, en meer in noorw. dan in ijsl. hss.

voor (voorbeelden bij Wadstein, Fornnorska Homiliebokens

Ljudlsera p. 111, Agrip, uitg. Dahlerup inl. p. 14). Enkele

malen staat gi voor i (Agrip inl. p. 27).
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Aanm. 5. De verbindingen van ^ met volgenden klinker zgn als stggende

diphthongen op te vatten.

5. ^ en A; hebben vóór palatale vocalen palatale uitspraak, g
duidt bovendien zoowel de stemhebbende spirans als de media

aan. Over de verdeeling zie § 178 v.

h is in de meeste gevallen gelijk aan ndl. h. Yóór j en w
komt de uitspraak / (stemlooze velare spirans) voor.

n duidt zoowel de dentale als de gutturale nasaal aan; de

laatste staat alleen vóór ^, zelden vóór h.

z beteekent ts (§ 193).

Aanm. 6. In de handschriften staat dikw^is c voor k^ q en qu voor kv^

soms X voor ks.

Aanm. 7. Het teeken w is in oude handschriften en genormaliseerde

teksten niet gebruikelijk. In jonge papieren handschriften wordt het veel ge-

bruikt in plaats van y. In oern. woorden doet het dienst als transscriptie van

het runenteeken ^ (§ 9), en zoo duidt het ook in geconstrueerde vormen den

klank aan, waaruit de latere o ontstond, en die, voorzoover hy nog bestaat,

toch in de litteratuurtaai door v wordt aangeduid.



TWEEDE HOOFDSTUK.

Het Accent.

§ 16, Yoor de plaatsing van het hoofdaccent en de gewichts-

verhouding der minder sterk betoonde syllaben zie men Oergerm.

§ 16 vv. Wat de composita betreft, moge hier aan hetgeen aldaar

§ 16, 2 is opgemerkt, v^^orden toegevoegd, dat vele on. woorden

in hun vorm sporen dragen óf van tweeërlei betoning, of van

uitsluitende betoning op het tweede lid: Aleifr naast Oldfr

(§ 104); Osvifr naast Osyfr] arhjahnr {^ 64^ 2^2)-^ Porsteinn (§ 64

aanm. 3). Zie ook § 75.

Wanneer de hoofdtoon op het eerste lid valt, heeft het tweede

in den regel semifortis. Daalt het accent tot infortis, dan is de

syllabe aan de klankwetten, die voor zwaktonige syllaben gelden,

onderworpen. Draagt het tweede lid den hoofdtoon, dan kan het

eerste lid zoowel semifortis als infortis hebben. Deze dubbele

uitspraak bestaat nog heden ten dage, en de ontwikkeling van

sommige composita toont, dat zij oud is (§ 89 aanm. 1.

99, 2. 104).

§ 17. Wat de accentqualiteit aangaat, moet men, minstens

sedert de syncope in eindsyllaben, tweeërlei accentueering onder-

scheiden. De gevolgen der dubbele betoning toonen zich in

duidelijke sporen reeds in het klassieke on., en zij is van het

grootste gewicht voor de latere geschiedenis der skand. talen.

Men onderscheidt de twee systemen als accent 1 en accent 2.

§18. Accent 1 viel op stamsyllaben, achter welke een
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vocaal in de onmiddellijk daarop volgende syllabe is gesynco-

peerd. De woorden met accent 1 zijn dus voor een groot deel

oorspronkelijk tweelettergrepige woorden, die door syncope in de

ultima eenlettergrepig zijn geworden: ha^d <C *hada, hun^dr<C

*hu7idaR. da^gr <C dagaR . Maar het zijn ook drielettergrepige,

die tweelettergrepig werden door syncope in de paenultima:

doe^mda << dömidö.

Ten gevolge van de syncope in de tweede had de eerste syl-

labe dezer woorden aanvankelijk een circumflex gekregen (vgl.

Oergerm. § 21). Maar in de litteraire periode van het on.

was dit tweetoppig accent vereenvoudigd tot ééntoppige fortis.

Het manifesteert zich in de verdubbeling van tusschenconso-

nanten in gevallen als grdrrar (§ 218), in het bewaren van den

hiaat met name bij de opeenvolging e , i -\- gutturalen klinker

(§ 135), in vocaalverkorting voor consonantengroepen (§ 130),

bij de assimilatie van nasalen aan volgende tenues (§ 212 aanm. 2).

Aanm. 1. Van ouds eenlettergrepige woorden als mqrk (consonantische

stam) hebben insgelijks accent 1. Men behoeft niet aan te nemen, dat deze

eenmaal circumflex gehad hebben; hun accent kan met ace. 1 zijn samenge-

vallen, toen dit ééntoppig werd. Hetzelfde geldt van tweelettergrepige woorden

als nïu , tm^ waarin geen syncope heeft plaats gehad.

Aanm. 2. Accent 1 is in het hedendaagsche Zweedsch verbonden met den

hoogsten muzikalen toon der taal (acutus). Hoe in dit opzicht de toestand in

het on. was, kan men niet met zekerheid weten. Indien de woorden twee-

lettergrepig zijn, heeft thans de tweede een zwak expiratorisch accent (levia-

simus) en een lagen muzikalen toon (gravis).

§19. Accent 2 viel op stamsyllaben, die gevolgd werden

door een oorspronkelijk lange syllabe, wier klinker niet gesyn-

copeerd is, of door eene korte, wier accent door de hieronder

genoemde oorzaak versterking had gekregen: n. pi. hun^dar,

da^gar <i *hundöR , *9agöR] n. s. ko^nungr <i *konungaR . jgHunn
«< *etunaR. Yele van deze woorden hadden reeds in het ide. een

circumflex op de tweede syllabe; andere hebben dien in het

oern. gekregen ten gevolge van syncope in de derde. Het accent

van konungr is dus konungr. Door dezen circumflex staat de

2
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tweede syllabe tegenover de eerste sterker dan bij accent 1. In

het moderne Zweedsch is in tweelettergrepige woorden van de

twee accenttoppen der tweede syllabe de eerste op de eerste

syllabe overgegaan, zoodat deze thans een circumllex draagt, be-

staande uit de volgende elementen: expiratorisch : fortis -|- levis-

simus ; muzikaal : medius + gravis. De tweede syllabe heeft dan

levis (bij composita semifortis) en muzikaal acutus, d. i. den

hoogsten toon. Hieruit blijkt, dat ook na den overgang van een

deel van het accent der tweede syllabe op de eerste de tweede

syllabe bij accent 2 altijd nog zwaarder is dan bij accent 1 ; in

het eerste geval heeft zij levis en acutus, in het tweede geval

levissimus en gravis.

Accent 2 openbaart zich onder andereu in het on. in de accent-

verspringing bij contractie in den hiaat : prjdr << *pn^(j)ar <<

prijoR (§ 135, 2), in het achterwege blijven van consonant ver-

dubbeling in gevallen als meiri (go. maiza) (§ 218) en van vocaal-

verkorting voor zekere consonantengroepen, waar deze bij accent 1

wel tot stand komt (§ 130 aanm. 1).

Aanm. In tweelettergrepige simplicia blgkt een verschil in accentuatie

tnsschen de tweede syllabe van lang- en van kortstammige woorden uit

vocaalbalansverschijnselen (§ 151 aanm.) en uit de breking (§ 108 en aanm. 2).

Na lange stamsyllabe had de tweede een zwakker accent dan na korte. Over

deze in het oog vallende afwijking van de betoning in sommige wgerm,

dialecten zie Oergerm. § 19 aanm. 1.



DERDE HOOFDSTUK.

De Vocalen.

I. OORSPRONG DER OUDNOORSCHE VOCALEN.

§ 20. On. a is:

1. germ. a: dagr, go. dags § 46.

2. verkorting van ó: fd^a^ oern. faihidö § 144, 1. 4.

3. verkorting van au: dtta, go. ahtati § 147, 1.

4. verkorting van a: gamall § 148 aanm. 1. /)« § 128. gassi § 130.

5. germ. Ö in eindsyllaben : ace. pi. daga § 138.

§ 21. On. g^ is:

1. germ. ë\ fela^ ndl. hevelen § 48.

2. a-wijziging van ï: nedan naast m^r § 51. 70.

3. ijsl. i-wijziging van d\ telja § 87.

4. ï7?-wijziging van d\ ferr § 92.

5. J?-wijziging van d: ker § 93.

6. palataal-wijziging van d'. tekinn § 94.

7. uit ï ontstaan vóór pp tt kk uit mp nt nk : drekka § 72.

8. uit i ontstaan in relatief ongeaccentueerde positie vóór R § 74.

9. door delabialisatie uit (j) ontstaan: kemr § 120.

10. verkortingsproduct van ei dei së voor consonantengroepen

:

ekki § 130. Yan e in infortispositie : ver § 128.

11. in zwaktonige syllaben wisselend met i. Zie § 22, 6.

Aanm. On. lé is een oudere, in het noorw. bewaarde, vorm van de nit

ü ontstane é.
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§ 22. On. i is:

1. germ. ï: vita^ ide. \/^wid § 50.

2. i-wijziging van ë\ hirna<i^herniö § 84.

3. ii^-wijziging van ë\ vinr § 86.

4. uit y ontstaan in relatief onbetoonde syllabe vóór volgende

ï\ ifir naast yfi)- § 87 aanm. 2.

5. verkortingsproduct van ï vóór consonantongroepen : minn

§ 130. Yóór vocaal: niu § 137.

6. in zwaktonige syllaben v^isselend met e als verkortings-

product van ^: belgw (§ 143); van ë^: systir (§ 142); van w:
syni (§ 145); van ë uit ai: hlindir (§ 146); als voortzetting van

germ. e: yfir (§ 139); van oude z: ace. pi. gesti (§ 157).

§ 23. On. ö is:

1. a-wijziging van ü: horn^ oern. horna <i "^hurna § 53. 76.

2. uit u ontstaan voor pp tt kk uit mp nt nk: okkar § 78;

in relatief onbetoonde positie vóór B: tor- § 80.

3. in jonger ijsl. ontstaan uit ë nsi v: hvorr § 117, 2.

4. verkortingsproduct van ö voor consonantengroepen : gott

§ 130; in infortispositie § 128. 144 aanm. 3.

5. verkortingsproduct van au: ok ^ 147, 2.

6. uit va ontstaan in infortispositie voor labiale of gelabiali-

seerde consonanten: tolf § 101 aanm. 4.

7. in zwaktonige syllaben wisselend met w; zie § 24, 2. 3.

§ 24. On. ü is:

1. germ. ü: ulfr, go. wulfs § 52.

2. in zwaktonige syllaben wisselend met ö als verkortings-

product van ö: gjqfum § 144, 2. 3. 4; zelden van au: hm%
hrott § 147, 2. oern. ^^A; § 147 aanm. 2.

3. in zwaktonige syllaben wisselend met Ö als voortzetting

van germ. Ö: dqgum § 138; van oudere q: gqmul § 140; van

u: hudu § 150.

4. uit ü in infortispositie: wt^ § 128; vóór vocaal syiua § 137.
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§ 25. On. y is:

1. i-wijziging van ü: synir § 87.

2. ii?-wijziging van u: fyrri § 92.

3. i?-wijziging van ü: noorw. tyr- § 93.

4. i-wijziging van korte iu\ hyggi § 87.

5. ï<;-wijziging van ï: myrkr § 102, 1.

6. gecombineerde m-wijziging van t: systur § 101, 2,

§ 26. On. ^ is:

1. i-wijziging van ö: n0rdri § 87.

2. ii?-wijziging van ö: k<f>mr § 92.

3. i?-wijziging van Ö: k0rinn § 93.

4. i-wijziging van q: 0dli § 87.

5. i-wijziging van korte io: b0ggi § 87.

6. gecombineerde w-wijziging van ë: Godr0r § 99 aanm. 3.

r0ru § 101, 3.

7. i<^-wijziging van ë: st0kkr § 102, 1 . s0kkva § 103, en vaa

ë: 0x § 102, 1.

8. jonger ijsl. uit q (schrijfwijze ö): börn § 118, 2.

§ 27. On. ^ is:

u- of i^^'-wijziging van d: vqndr^ go. wandus § 99. hqgg <C

*haggiv § 102.

§ 28. On. d is:

1. germ. a:fd, go. fahan § 54.

2. germ. ë^: naZ, go. n^jbZa § 55.

3. contractie van ai voor h w r: fdda <i faihido § 64, 2, 1.

4. uit ai ontstaan in semifortissyllaben : Oldfr § 64, 2, 2.

5. rekking van a: bij consonantenverlies : as5, go. ans § 123.

/"ra < *fram § 124 ;
vgl. ook § 125. Vóór ht (> U): dtta § 127.

Aan het einde § 126. Door analogie § 128. Voor cacuminale

l § 129.

6. Contractieproduct van a-\-a\ hldn § 132, 1.

7. uit au vóór h + volgende a § 66 aanm. 2.
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§ 29. On. é is

:

1. germ. ^-: hér § 57.

2. germ. ai aan het einde: s^e' § 64, 3, 1.

3. germ. ^,^ vóór h\ léttr^ véttvangr § 71, vgl. 127; bij ver-

lies van nasaal vóór a der volgende syllabe: mél § 73.123.

4. germ. ï in semifortissyllaben : tvévetr § 75.

5. rekking van e bij consonantverlies en aan het einde: kné^

fé § 124 . 125 . 126; door analogie: mér § 128.

6. contractieproduct van 1 + ^,^': d. s. kné § 132, 1.

7. jR-wijziging van dB: nér § 93 aanm. 3.

§ 30. On. è is:

1. *-wijziging van a en van ia (ïa): ssett^ frsendr § 87 .

2. i?-wijziging van a: pser § 93 .

3. sedert de 13e eeuw uit oudere w : hmta § 119 .

4. rekking van ë: mser § 123 .

§ 31. On. / is:

1. germ. ï : Mta § 58.

2. rekking van ï: ividja
,
pïr § 123. / § 124. Ygl. ook § 128

aanm. 3.

3. contractieproduct van f -\- e ^i : fri § 132 , 1.

§ 32. On. d is:

1. germ. ö: hródir § 60.

2. germ. au vóór /^ : /?d § 66, 2.

3. oudere q na w. kómu § 101, 1. 116; vóór en na be-

waarde of verloren nasaal: hónum , nótt , mór § 101, 1, 2; na

b: amhótt § 101 aanm. 1; tusschen l en iv\ lófi § 103 aanm. 2.

4. germ. ü, ü vóór h: pótta^ fóa § 77; bij nasaalverlies

:

ósk § 79.

5. germ. ü in semifortissyllaben: fjós § 81.

6. rekking van ö door analogie: ór § 128; vóór cacuminale

l: folk § 129.
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7. uit a tusschen tv en l in semifortissyllaben : Stadarhóll

§ 101 aanm. 2.

8. contractieproduct van o + w, o: bóndum § 132, 1.

§ 33. On. li is:

1. germ. ü : hüs § 62.

2. rekking van ü: sü § 126 . üi' § 128 aanm. 3.

3. contractieproduct van ü -\- o, u: trü § 132, 1.

§ 34. On. y is:

1. ï-wijziging van ü : lytr § 87 .

2. i-wijziging van iu : hrypr § 87 .

3. K-wijziging van ü en iu : kyr^ dyr § 93 .

4. U' en w^»-wijziging van t : by § 99, 3. ykvir § 102, 1.

5. gecombineerde w-wijziging van ï: Syum § 101, 2.

6. uit oe ontstaan vóór gi^ ki : ygjask § 87 aanm. 2.

§ 35. On. oe is:

1. ^-wijziging van ö : foera § 87.

2. z-wijziging van io : hloepi § 87.

3. i?-wijziging van ö : oer § 93.

§ 36. On. Q is:

1. w- en !('-wijziging van a : kvqn § 99, 1. gqfum § 100.

Vgl. § 102, 2.

2. contractieproduct van a [q) -\r u : hlqm § 132, 2.

3. jongere voortzetting van a sedert de 13e eeuw (schrijf-

wijze Cl) § 116.

4. uit ü met rekking en w-wijziging § 125.

§ 37. Oern. ai is germ. ai : stainaB § 64, 1.

Oern. eu is germ. eu : skipaleubaR § 68, 1.

Oern. iu is germ. eu vóór i en u : iupingaR § 68, 1.

§ 38. IJsl. au is:

1. germ. au: hlaupa § 66^ 1.
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2. contractieproduct van d -{- ü : haukr § 132, 3. ^

3. jonger ijsl. au uit ^ vóór ng : faung § 118, 1.

Aanm. Noorw. o«, qu is gcrm. oern. au : soudr § 66, 1.

§ 39. IJsl. ei is:

1. germ. oern. ai : s^emn § 64, 3, 2.

2. jonger ijsl. ei uit ^ vóór ng : geingu § 117, 1.

Aanm. Noorw. aze is germ. oern, ai : staeinn § 64, 3, 2.

§ 40. IJsl. ey is:

1. i-wijziging van au : hlegpr § 87.

2. i?-wijziging van aw : egra § 93.

3. U' en i<^-wijziging van «/ (ei) : adv. et/ § 99, 3. kegk-

vir § 103.

Aanm. Noorw. «y 0y correspondeeren met gsl. «y § 87.

§ 41. On. ya (m, kort) is a-breking van e : hjaldr § 106.

On. fö (io^ kort) is i^-breking van e : fjogorra § 111.

On. J^ (i^, kort) is

:

1. w-wijziging van jd § 112 aanm. 2.

2. analogische omvorming van JÖ (*o) § 112 aanm. 2.

3. jongere voortzetting van jÖ [io) § 112 aanm. 2.

On. Ji^ (m, kort) is de oudere vorm voor de w-breking van

« : ijsl. bjuggu . ozw. tiughu § 112 en aanm. 2.

§ 42. On. y^^ (ï'a) is

:

1. rekking van ja : hjdlpa § 129.

2. contractie van ^ -}- a : inf. s/a § 135, 2 , en f -f- a : fjdndi

§ 135, 2 . 128 aanm. 4.

3. germ. m : adv. jd § 162 aanm. 1.

4. uit jó ontstaan vóór a der volgende syllabe: g. sjdvar

§ 64 aanm. 5.

§ 43. On. ju (iu) is

:

1. germ. eu^ oern. eu en (vóór u) iu: Ijüga § 68, 2.

2. contractieproduct van i -\- u : prjü uit *pri(jju § 135, 2.
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§ 44. On. jó (io) is

:

1. ouder iu (uit germ. eu, oern. eu en iu) vóór dentalen en

m alsmede in semifortissyllaben : fljóta^ hljómr^ hrossapjófr

§ 68, 2. 3.

2. rekking van jó : mjólk § 129.

3. germ. aiw vóór consonanten en aan het einde: snjór § 64

aanm. 5. 170 aanm. 2.

4. contractieproduct van ë ^t -{- o ^u : fjós^ hjón, trjóm § 135, 2

en aanm. 6.

5. uit korte (brekings-) iu -{- u § 203, 2.

6. germ. ëw : hjó § 68 aanm. 3.

7. later oern. ëw uit ehw :jór § 177, 3, 2.

§ 45. Jonger ij si. jé is ouder é: hjér § 121.

II. GESCHIBDEMS YAN HET YOCALISME.

I. DE VOCALEN DER FORTIS- EN SEMIFORTIS-SYLLABEN.

I. De afzonderlijke vocalen en diphthongen.

Grerm. a,

§ 46. Germ. a is, wanneer geen bijzondere klankwetten

eene verandering teweegbrengen, on. a : dagr
,
go. dags. fadir

,

go. fadar, annarr
,
go. anpar. praep. af, Ie s. praet. had

,
go.

hap . stadr
,
go. staps,

§ 47. Belangrijkste veranderingen.

1. a wordt tot noorw. x , ijsl. e:

1. door i-wijziging (§ 87): no, ta^lja^ ijsl. telja^ bij tal^ 'getal'.

3e 8. pr. stendr bij standa, 'staan'.

2. door ^i?-wijziging (§ 92) :
3e s. ferr bij fara^ 'reizen', tekr

bij taka^ 'nemen'.

3. door i?-wijziging (§ 93): ker^ 'vat', go. kas.
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2. a wordt o door u- en w^-wijziging (§ 99 v. 102 v.): n. s.

vqndr
,
go. wandus. n. ace. pi. n. hqrn <C "^harnu

,
go. barna.

Aanm. Een door «-wijziging uit a ontstane q wordt door e-wgziging 0:

pdli , 'aangeboren aard' < *adfuli (§ 87).

Germ. e.

§ 48. De regelmatige voortzetting van germ. e is on. e

:

fela^ 'verbergen', go. filhan. reA:a , 'drijven', go. wrikan (kl. 5).

nema, go. niman (kl. 4), en zoo de meeste praesentia van deze

klassen, verda., go. wairpan. vegr., ndl. weg. regn , hd. regen,

2e s. kvedr van kveda
,
go. hipan . nemr van nema.

Aanm. De uitspraak van germ. <? en ö uit i is oorspronkelijk meer ge-

sloten dan van e uit «, die aanvankelijk « is. Maar è^ en ^ zijn in het ijsl.

samengevallen, zooals uit de gelgke schrgfwyze (e) blijkt. Deze e van drieërlei

oorsprong beeft echter vermoedelijk naar gelang van haar positie een meer

open en een meer gesloten uitspraak gehad. Hierop wijst de moderne uit-

spraak. De schryfwijze der handschriften geeft echter geen aanleiding, om
voor de oudere taal vaste regels op te stellen.

§ 49. Yeranderingen.

1. e wordt i:

1. door ^-wijziging (§ 84) : hirna , 'berin' uit %erniö. virdi^

'waarde' bij adj. verdr.

2. door iE-wijziging (§ 86): vinr^ 'vriend' <C "^weniR. pir^

'dienstmaagd' <C *pewiR .

2. e wordt tot (oorspronkelijk gesloten) ^ door gecombineerde

w-wijziging en door w^-wijziging (§ 99 vv. 102 v.) : n. pr. Hall-

fr^d^r <C "^HallfreduR. sm^r , 'boter' *C "^smerwa.

3. e wordt ja door a-breking (§ 106 vv.) : hjaldr , 'strijd' <C

*heldraR. jafn , 'effen' << "^ebnaR. hjarta
,
go. hairto.

4. e wordt JQ (ouder iu , io ^jó) door w-breking (§ 110 vv.)

:

n. s. hjqrn^ 'beer' <C ^hernuE. Njqrdr^ naam van een god, bij

Tacitus de godin Nerthus. jqfurr^ 'vorst', ohd. ebur ('ever').

Grerm. i.

§ 50. Grerm. i is in den regel on. i : vita , 'weten', ide.
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\y^wid. fish% 1. piscis, hiti , 'stuk' bij hita^ 'bijten', sterk verbum

der ^-klasse. Oergerm. i uit e vóór /i + cons. (Oergerm. § 40):

hinda^ 'binden', finna^ 'vinden'.

Aanm. De uitspraak van i is in de meeste gevallen open als in ndl.

binden.

§ 51. Veranderingen.

1. i wordt e door a-wijziging (§ 70) : nedan^ 'van beneden' <C

*ni9an , vgl. ni^r^ 'naar beneden'.

Aanm. Over andere overgangen «'

'> <? zie § 71 vv.

2. i wordt i/ door gecombineerde w-wijziging en door i^-wijzi-

ging {§ 101, 2. 102, 1) : ace. s. systiir <Hwystur (§ 168, 2) <
*swistur. d. s. en pi. myklum naast miklum bij mikill^ 'groot*.

syngva , 'zingen' < "^singwa .

Grerm. ii.

§ 52. Germ. u is on. u : ulfr
,
go. ivulfs. Ie pi. praet. brutum^

'braken', van hrjóta^ sterk verbum van kl. 2. unnum , 'streden',

go. wunnum. part. praet. hundinn
,
go. bundans. adj. kunnr

,

go. kiinps.

§ 53. Yeranderingen.

1. w wordt o door a-wijziging (§ 76) : /iorw , oern. horna <[

*hurna
,
go. haurn. g. pi. sowa bij swnr , sowr ,

go. sunus.

Aanm. 1. Een door «-wijziging of langs anderen weg uit u ontstane o

wordt 0:

1. door e-wijziging (§ 87) : nörÖri , 'noordelgk', bij adv. norÖr. n. pi. 0xn
,

'ossen' uit *ohsniR (voor *iihsniR § 77 aanm.).

2. door ?i2-wijziging (§ 92) :
2e s. /cf^wr < '*'komiR.

3. door jR-wijziging (§ 93) : part. praet. k$rinn.

Aanm. 2. Over andere overgangen «> o zie § 77 vv.

2. u wordt y\

1. door ^-wijziging (§ 87): n. pi. synir bij sunr , sonr , 'zoon',

n. pi. yxn (naast <j>xn aanm. 1) <C *uhsniR.

2. door ïi?-wijziging (§ 92) : fyrri.

3. door i?-wijziging (§ 93) : noorw. tyr-.
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Germ. a.

§ 54. Germ. a is in den regel d : fa ^
go. fahan, 3e s. pdtti

,

go. pahta,

Aanm. 1. De nasaliteit van germ. a was in het on. bewaard (§ 14, 6).

Aanm. 2. Over veranderingen zie § 56.

Germ. ë^.

§ 55. Germ. ë^ is on. d : ndl, go. nepla. grdta
,
go. gretan.

Idta^ go. letan, dtum {gtum § 56, 2) ,
go. etum. kvddum (kvqdum)

,

go. bepum. vdpn^ go. (pi.) wepna. svd
,
go. swe, inf. sd

,
go. saian»

§ 56. Veranderingen.

1. a, hetzij oude a, hetzij uit e^ of volgens § 64, 2 uit ai

ontstaan, wordt é door i-wijziging :
2e s. pr. faer bij /a. smtt^

'gerechtelijke verzoening', bij sdttr , 'verzoend', kldedi , 'kleed'.

2. d wordt q door u- en «/;-wijziging (§ 99 v. 102 v.) : kvqn
,

'vrouw' <i *kvdnu
,
go. k)ens. vqn , 'hoop', go. wens

, g. s. vdnar.

Aanm. Door verderen labialen of nasalen invloed wordt ?' > o ; zie § 101, 1.

Germ. ë2.

§ 57. Germ. ë^ is on. é : hér
,
go. her. Praeterita van redu-

pliceerende verba : hét^ ndl. Met. blés^ ndl. blies, grét bij grdta.

Ut bij Idta,

Germ. ï,

§ 58. Germ. l is on. i : minn (naast minn § 130), go. meins .

/6'S, ndl. ijs, gigjd-) hd. geige. viss, ndl. wijs. Vina, de Dwina.

Praesentia van kl. 1 : bïta^ go. beitan, bida
,
go. beidan. stiga

,

go. steigan. rida , 'rijden'. ?/^a , 'voorbijgaan'. c?r//a, 'drijven', enz.

§ 59. Veranderingen.

/ wordt y door w- en t^-wijziging (§ 99, 3. 102, 1) : èz/ , 'bijen'

<i *bïu. Sgar^ noorw. vorm voor Sviar^ 'Zweden' {y uit den

d. pi. Syum).
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Grerm. ö.

§ 60. derm. ö is on. d : hródir
,
go. bropar. fródr^ ndl. vroed,

flódr
,
go. flodus . fótr

,
go. fotus. Praeterita van sterke verba van

kl. 6 : fór , dró , ók bij fara , 'reizen', draga , Hrekken'. aha , 'rijden'.

§ 61. Veranderingen.

d wordt oe door ^- en i?-wijziging (§ 87. 93): fcera^ causatief

van fara^ uit "^forian. soekja
^
go. sokjan. praep. wr^ bijvorm van

dr
,
go. UZ (over de rekking zie § 128 aanm. 3. o voor u § 80).

G-erm. U.

§ 62. Grerm. ü is on. ü : hüs , ndl. huis. ut
,
go. Ut. mus,

ndl. 7nuis . Praesentia met ü-trap van sterke verba der 2e klasse :

lüka
,
go. lükan. lüta , 'buigen', si^^a , ndl. zuigen,

§ 63. Yeranderingen.

ü wordt ^ door i- en E-wijziging (§ 87. 93) :
3e. s. lytr <C

HütiR , 'buigt', mysla , diminutief van mws , 'muis', n. s. kyr <C

*küR, 'koe\

Grerm. ai.

§ 64. 1. Germ. ai is oern. aiistainaR^ 'steen'. Ie. s. praet.

faihidd , 'versierde', vgl. gr. TroimXog. ace. s. n. hlaiwa
,
go. hlaiw.

2. In het klassieke on. is ai tot d gecontraheerd

:

1. vóór ^, heterosyllabische w en germ. r : oern. faihidd >> on.

fdd^a] hierbij fdr , ^gekleurd' <i*faihaR. subst. /(in , 'leen', vgl.

ohd. lêhanón. n. pi. mdvar <C "^maiwöR. vq , w , 'ongeluk' <C

*iva(w)u <I *waiwu. sevi , 'leven' < *a«/;i <C *aïw^ï . sar , 'wond',

go. sair.

2. in semifortissyllaben : tweede leden van composita : Óldfr

(naast Aleifr met fortis op de 2e syllabe). Porldkr naast het

simplex leikr , 'spel'. Eerste leden van composita : drhjahnr
^

'metalen helm', naast eir , 'erts', hddfir , 'beide'
,
go. hai pai (§ 148

aanm. 1. 146. 283) . at (poet) , 'niet' (met jonger verkorting

volgens § 128) «< "^aitt
,
go. ainat[d) {at staat voor ni . . . at)

.
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nakkvarr
,
pron. indef. uit %e wait ek JiwariR. Zie Koek,

Accentuierung p. 208.

Aanm. 1. De w van mdr^ mór^ n. pi. mdvar^ 'meeuw' is, zooals ohd. méh

toont, ontstaan uit hw of uit gw^ die met hw in grammatische wisseling stond

(Arkiv 18, 232). Uit oern. '^maihwaU zou on. mar kunnen worden; d is dan uit ai

ontstaan vóór h. Maar indien de consonantverbinding hw was, zijn de vormen

met w niet te verstaan, daar volgens § 177, 3 in de verbinding hw na een

langen klinker w vroeger verloren gaat dan h. De grondvorm is dus ^mai(g)-

waR met oergerm. verlies van g. Hieruit moest volgens aanm. 5 *;«/oV worden.

De n. s. ^msèwR (uit *mseiwR <^ *maiwaR) heeft dus a gekregen uit de meer-

voudsvormen (n. pi. ^mawaR < *maiwöR)^ waar ai en lo niet tautosyllabisch

waren. Daarna is de n. s. ^mdwR volgens § 170, 2 (vgl. 102, 2) tot *mqr >
mor (§ 101, 1) geworden.

Aanm. 2. In sdl , s^l
,
go. saiwala is de contractie tot d ouder dan de

syncope in de tweede syllabe. De ontwikkeling is *saiwalö > *sawalu >
*sdwql >• *sawl >• sqL Over den bijvorm ozw. stol zie § 170 aanm. 2.

Aanm. 3. Namen op -sfeimi {^Porsteinn^ Halhteinn e. a.) hebben dus, voor-

zoover zij niet nieuw gecomponeerd zijn, aanvankelijk den hoofdtoon op het

tweede lid gehad. Het ozw. kent namen op -stan : Lifstan.

Aanm. 4. In /?:te^/
,

'kleed', waarnaast ozw. kledhe (met jongere ë uit «e),

herust het vocalisme op den invloed van composita als ImJclsedi ^skrudklxdi

.

3. In andere posities wordt ai^ëi^en hieruit wordt:

1. é aan het einde : sté , hné
,
praet. van stiga , hniga.

2. ij si. ei : steinn , hein , heita , heill. Praeterita der eerste klasse

van sterke \evhsi : dreif ^ rei^ ^ beit. Het noorw. behoudt êèi

.

Aanm. 5. Vóór eene w^ die na de syncope in ultima tautosyllabisch was,

heeft de overgang ai > xi plaats gehad. De groep feiw gaat daarna volgens

§ 170 aanm. 2 langs iëw in io en verder in jó. over : sMJór , sJór <" *snatwR
,

*saiwR.

De io (jonger jó) uit êêw gaat nog gemeenno. in ia {^ jd) over vóór een

a der volgende syllabe : sjór^ g. s. sjdvar (dan ook n. sjdr en g, sjóvar). Over

ssei zie § 170 aanm. 2.

§ 65. Veranderingen.

Door U' en i(;-wijziging wordt ëi noorw. ^y/ , ijsl. ey (§ 99, 3.

103) : ey , 'altijd' <i '^'ëi(tv)u . keykvir , 'maakt levend' <i *kwaikwir.
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Glerm. au.

§ 66. 1. Germ. au is oern. au. Daaruit wordt tijdelijk en

plaatselijk gu , ou door labialiseering- van a. Het noorw. kent zoo-

wel OU ^ OU als au] in het ijsl. is au regel. Norsk. hom. heeft

schrijfwijzen als dousU^ ddouda^ caupb(/>j ijsl. hlaupa^ daudr^ au^igr^

'rijk'
;
praet. baud^ , 'bood' ,

flaut , 'vloot' , braut , 'brak'.

Aanm. 1. Het moderne noorw. heeft au : au^a , 'oog' . «?<^«
, 'scheppen'.

Maar het product der ï-wijziging is ook heden nog 0y [loyna , 'verbergen') en

wijst op OU terug (§ 67).

2. Yóór h is au tot d gecontraheerd : ^d <I */Zd/i <i "^fiauh <^

*^awp'
,
praet. van ^w^a , 'vliegen', /d

,
praet. van //«i^a , 'liegen'

.

/idr , naast har
,
go. hauhs .

Aanm. 2. De ontwikkeling van au tot ö is over ao gegaan. Yóór een

niet gesyncopeerde a der volgende syllabe is ao verder tot aa ^ d geworden.

Vandaar de ace. s. kaan ( < *hao(h)an)^ door jonger contractie hdn . Hieruit

is een nominatief-vorm har geabstraheerd, die op den duur de gebruikelijkste is.

§ 67. Veranderingen.

Door ^-wijziging en i?-wijziging wordt au'^ dey ^ ijsl. ey -^ ou
^

Qu tot ^«/ (§ 87. 93) : noorw. l(j)ynd^ 'geheim' <C Haunidu . ijsl.

hleypr
, 'loopt' <[ "^hlaupiR. eyra

,
go. auso,

Germ. eu.

§ 68. 1. Germ. eu heeft zich in het oern. in iu en eu ge-

splitst (Oergerm. § 63, 2) . iu staat vóór de extreme vocalen i

en u der volgende syllabe, eu vóór andere vocalen : liubu,

iupingaR . skipaleubaR .

2. Oern. eu is met de m, die voor i en w stond, samenge-

vallen in den eerst zwevenden, daarna stijgenden tweeklank m,
jü . Dezen kent het oostn. nog in alle posities : ozw. biupa . piuver

,

'dief' . piur , 'stier'. In het wno. gaat ju {iu) daarna vóór dentalen

en m in jó over : Ijüga , 'liegen'. Ie pi. Ijügum . fjüka , 'zich snel

door de lucht bewegen', rjüka , 'rooken' . krjiipa , 'kruipen'. —
^'d^a , ndl. vlieten. Ie pi. fljótum . bjód^a ^nd\. bieden. 17d^a , 'rood

kleuren', hljómr , 'lawaai'.
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8. Ook in semifortissyllaben wordt ju > jó : hrossapjófr,

'paardendief'. n. pr. Fridpjófr.

Aanm. 1. Op composita als de hierboven genoemde berust 70 in ;6;o/r

,

'dief. Daarnaast komt in noorw. namen ook pj^lfr voor (Bugge, Arkiv 6,

225 V.). Dat jii vóór / klankwettig behouden blijft, toont Ijufr , 'lief. Zie

Ljudhist. II, 324.

Aanm. 2. Een volgende u in verbinding met een tusschenliggende /houdt

den overgang jil >• jó tegen. Hierop berust de wisseling in jól
,
jul , 'kerst-

feest' (d. pi. oorspronkelgk jtUum). Beitr. 23, 535 vv.

Aanm. 3. Germ. ëu^ voorkomend in het perf. van enkele redupliceerende

verba (Oergerm. § 116), is in het on. jó:jós Jók ^bjó ^hjó ^hljóp van ausa,

'scheppen', auka , 'vermeerderen', bna , 'wonen', hqggva , 'houwen', hlaupa
,

'loopen' (§ 328, 4). Hier staat jó ook vóór p en k. De tweeklank was dus

in het oern. nog niet met germ. eu samengevallen.

Aanm. 4. Over verschillenden oorsprong der tweeklanken iu en io zie

men voorts § 43. 44 en de plaatsen, waarheen aldaar verwezen wordt.

§ 69. Veranderingen.

1. De iu , die reeds in het oern. vóór i uit germ. eu ontstaan

was, is later door ^-wijziging y geworden (§ 87) : nysa , 'onder-

zoeken'
,
go. niuhsjan. 2e s. hydr <C^hiudiIl

,
go. hiudis'^ zoo lygr

^

'liegt' en alle 2e en 3e personen sing. van sterke verba der

2e klasse.

2. De iu , die volgens § 68, 2 uit oern. eu ontstaan was, wordt

vóór R door E-wijziging tot y (§ 93) : dyr
,
go. dius (a-stam).

II. Bijzondere klankwetten.

I. Klankwijziging en verwante verschijnselen.

1. Verwyding van ? en ü tot ë en ö.

1. a-wijziging van ^.

§ 70. In korte stamsyllaben gaat t in het oern. in e over,

wanneer in de volgende syllabe een a staat, tenzij een der pala-

tale consonanten k g onmiddellijk vóór de i staat. De uit / ont-

stane e valt met germ. e samen. Voorbeelden : nedan <C ^nidan
,

vgl. nidr. hedan , 'van hier' , naast hidra (jonger en meestal hedra
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onder den invloed van hedan)
,
go. hidre . stegi , stigi , 'ladder' (uit

een ouder paradigma *stigce , cas. obl. "^stegan) ; zoo speni , 'speen'

,

ozw. spini. verr , 'man' , 1. vir , maar virdar , 'mannen' (lang-

stammig) . vega , 'strijden' uit *wigan ,
vgl. go. weihan ,

Voorafgaande g k houden den overgang tegen : oern. "^skipa

(a-stam) > skip. Zoo skin , 'schijnsel' . gil , 'kloof (vgl. geil
^

'kloof met anderen klanktrap.

Langstammige woorden : fiskr (a-stam), adj. digr
^
g. digrs

^

'dik', bitr , 'bitter', vitrag, tr^ïrs
,
'wijs' ; alle a-stammen zonder

a-wijziging.

Aanm. 1. De vroeger heerschende meening, dat de a-wijziging oergerm.

was, is onjuist. Zie Oergerm. § 66. Koek, Beitr. 23, 544 vv. Dez, Umi. u. Br.

p. 1 vv. Arkiv 26, 97 vv.

Aanm. 2. Deze wijziging wordt door se niet bewerkt. Dit bewyzen dubbele

vormen als sledfi , ozw. slidi , 'slede', uit een paradigma oern. *sliëf£ê , cas. obl.

*slidan. Indien se «-wijziging bewerkte, zou in het oern. deze wgziging in i

alle casus zijn opgetreden, en de vorm met i zou onbestaanbaar zijn. Of eene

gel^ke bewysvoering voor o geldt (Umi. u. Br. p. 10), is zeer onzeker. Neemt

men aan, dat het paradigma van vika , 'week' eenmaal luidde ^wikö—*wikön
, 1

dan zou daaruit volgen, dat de «-wyziging hier jonger was dan de verkor-

ting van ü in ultima, en dat later in het paradigma *veka — viku de vorm

met i heeft gezegevierd. Maar het is niet bewezen, dat de %i der casus obliqui t

uit ö ontstaan is (vgl. § 251). Van de andere zijde bestaat er geen enkele
j'

grond voor de vooronderstelling, dat ö «-wijziging zou bewerken.
\

Aanm. 3. Mogelijk is «-wijziging van i klankwettig in lange syllaben J

met semifortis : /^V<?jo^, 'lijnwaad', naast het simplex ript {g. 7-iptar). \

2. Verdere overgangen 1 1> i.

§ 71. i, zoowel lang als kort, gaat in I over voor A, indien

niet i of u volgt. Bij verlies van h wordt daarop e verlengd.

l : go. leihts , on. léttr. go. leiban , on. praes. s. lé . Maar ohd.

dthsila
, on. ptsl. — ï : véttvangr <C *wihtwangR , 'plaats, waar de

doodslag is geschied'
, vgl. vtg , 'doodslag' . subst. 7'éttr , 'recht' <!

*rihtR (<< *rehtiR) met i volgens § 84, 1 ; 1. adj. rectus . stétt
,

'steppiDg-stones' << *stiht (bij stiga). frétt , 'inlichting' << *friht

(i'-stam) bij fregna,

Aanm. 1. Woorden als rétlr
^
fréti toonen, dat de overgang e > <? vóór

3
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h jonger is dan de t-syncope in ultima (in pisl is de syncope van i in oor-

spronkelgke paenultima jonger). Deze woorden hadden ide. e , die bij de

«-syncope i werd, en daarna vóór h weer e is geworden. Vormen met i als

ode. fritte toonen, dat hier niet oude e bewaard is. Nog jonger dan de over-

gang 2 >• <? is de assimilatie ht > tt

.

Aanm. 2. In een woord als réttr hebben sommige casus oude (5,bv. de

g. pi. rétia uit *rekta . De n. s. *rehiiE werd *nA^^ , waaruit réttr-, de n. pL.

zou regelmatig *rittir luiden (uit *rihtïR).

Aanm. 3. In de verbinding wëh gaat daarna ë , hetzg zij volgens het

bovenstaande uit i ontstaan , hetzij het oude ë is, in é over, indien in de

volgende syllabe niet i staat. Het substantief vitir , véttr , vxttr , 'wezen', luidde

eenmaal in den n. s. *wihtiR , in den g. s. ^wehfëR . Uit ^wihtiR werd v{ttr\ de

n. s. kon echter aan den g. s. e ontleenen, zoodat ^wehtiR ontstond, waaruit véttr .

De g. s. daarentegen ontwikkelde zich verder tot vxttar (over den uitgang

-ar zie § 238). Op dezelfde wijze verklaart zich de wisseling vétt
,
vsett , 'ge-

wicht'. Overgang van oude ë \n sé tusschen w tn h toont gsl. svsera , 'schoon-

moeder', go. swaihra . Evenzoo ij si. hvael ^ hvél /v?JeV . Zie Arkiv 14, 242 vv.

Hellquist in Studier tillegnade Esaias Tegnér (Lund 1918) p. 238 vv.

§ 72. In het oern. wordt ï in fortis- en semifortis-syllaben ëy^

wanneer onmiddellijk daarop mp nt n^k geassimileerd worden tot

pp tt kk ^ tenzij tijdens de assimilatie de volgende syllabe een

i' of w-klank bevatte : kleppr , 'rots', ozw. klimper . vetr
,
go.

wintrus . prettdn , 'dertien' << ^printan met m (>> n) naar fimtdn

(zoo Koek, Ljudhist. I, 109; anders Noreen, gramm. § 250, 2).

drekka
,
go. drigkan. rekkr ,

'held', ags. rinc.

i blijft vóór i qtl u\ ozw. drikka , met i uit de 3e s. pr. *drinkiR

,

ij si. vittr (zeldzaam) naast vetr .

Aanm. 1. De praeterita /«?M , 'kreeg'
,
^^M , 'ging' zyn ontstaan uit *Jink,

'^gink {ng > nk aan het einde). Oude ~e is verkort , en ë werd i vóór ng
, daarop

weer e bg de assimilatie van nk tot kk. Het plurale, Ttgelmatig Jingu
,
gingu

,

kreeg e uit het sing. Omgekeerd heeft het ozw. ^c^ ,_^itc/i: met i uit het plurale.

Aanm. 2. In relatief ongeaccentueerde positie blyft i'.mitt uit *mint.

§ 73. % wordt ê , wanneer onmiddellijk daarachter een n ver-

loren is en in de volgende syllabe zwaktonige a stond : mél ,.

'gebit aan een paardentuig' uit ^minpla (§ 189) , ohd. mindil

,

ags. mBl (Arkiv 15, 336 vv.). (Het nijsl. 7m7
,
pi. tant., heeft

het regelmatige vocalisme van den meervoudsvorm oern. *minplu)..
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§ 74. i wordt ë in relatief ongeaccentueerde positie voor R:

mér
^
pér , sér (over de verlenging zie § 128), vgl. go. mis ^ sis .

Het gutn. heeft de sterktonige vormen mïr
^
pïr ^ str (Arkiy 15,

347 vv.),

§ 75. ï wordt ë in semifortis-syllaben : composita met het

hoofdaccent op het 2e lid : tvévetr , 'twee jaar oud' (vgl. tvihreidr

,

'van dubbele breedte'), préfaldr , 'drievoudig' , naast prifaldr .

léript naast lirept (dan ook liript , lérept ; voor het 2e lid vgl.

§ 70 aanm. 3) uit Hïn-ript (met verlies van n) .
— Ie. 3e s. coni

.

sé uit *si . vér , 'wij', go. weis .

Aanm. Men kan ook de in § 74 genoemde woorden mér
^ fier ^ sér onder

dezen regel brengen, indien de verlenging ouder is dan de overgang i^e.

3. a-wijziging van u .

§ 76. 1. Reeds in het oudste oern. gaat een u voor een a

der volgende syllabe in ö over, tenzij een m ^n
^
ggw , of i (i) er

tusschen staat. De overgang komt zoowel in korte als in lange

syllaben tot stand : horna , hoUiiyiR (Grallehus). worahto (Tune).

Maar 3e s. wurte (Tjurkö). Doch later nog part. hundinn , numinn

(§ 138 aanm. 2), sumar^skuggi (go. skuggwa)] daarentegen hogi

en andere m. w-stammen met a-wijziging uit de casus obliqui.

Evenzoo partic. hnugginn^ tugginn van hn<l)ggva , 'stoeten' , tyggva
,

'kouwen' , tegenover hodinn , holpinn van bjó^a , 'bieden' , hjalpa
,

'helpen'. — inf. dynja , 'geluid geven' -< '^dunian,

Aanm. 1, De u van ul/r (stam wul/a-) laat zich hieruit verklaren, dat

aan de u w voorafging en te gelyk 1/ volgde. In semifortis-syllaben heeft

echter de overgang plaats : hApmcolA/R , hAriwolA/R (Stentofta) , en zoo in

latere namen : Grimólfr , Bjqrgólfr.

2. Tegen het einde der oern. periode treedt a-wijziging van

u op in korte syllaben, ook indien de tusschenliggende consonant

m n is : hosa , 'kous' (de o is hier niet ouder dan de verkorting

ö >- a in de tweede syllabe ; de casus obl. gaan op u uit), n. s.

kona <C kuna. inf. koma. g. pi. sona bij sunr (<< sunuR) ; daai'uit
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een dubbel stel vormen: som' en sunr) . sumar ^ ozw. somar (ijsl.

u uit de vormen met syncope als de d. s. sumri] de a-wijziging

is hier dus jonger dan de syncope in tusschensyllaben).

A a n m. 2. De god Pórr heet in het oern. *PimaraIl, d. s. Punarë. Door syncope

ontstonden de vormen *PunarR ,
*Fmire . Door a-wijziging werd de n. s. *Ponarr

.

De d. s. kreeg facultatief o uit den n. s. ; daarna viel n weg met rekking van

den stamklinker. Zoo ontstonden de vormen Pure en Póre, waaruit de nomi-

natiefvormen Pthr en Pórr geabstraheerd zijn. Purr komt o. a. voor in een

plaatsnaam Thurmker en in het ags. {Pur) als overgenomen woord uit het

de.; het ijsl, heeft Pórr.

Aanm. 3. Dat x geen «-wijziging van u bewerkt, blykt uit dubbele

vormen bij ;^e-stammen: uxi en oxi) oorspronkelijk n, s. ^uxx^ cas. obl. *oxan

.

Ook bij vrouwelijke i^-stammen komen dubbele vormen voor: kona^ ozw. kuna.

Over de bewijskracht dezer vormen ten opzichte van ó!-wijziging door ö geldt

hetzelfde wat § 70 aanm. 2 gezegd is. In worahto (Tune) is de wyziging

niet door ö bewerkt, maar door den svarabhaktiklinker der tweede syllabe

(Beitr. 23, 524. Arkiv 26, 119).

4. Verdere overgangen ^ > o.

§ 77. w, zoov^^el lang als kort, gaat in laat oern. over in o

vóór A, indien niet i of u volgt. Bij verlies van h wordt ö ge-

rekt, ü : go. pühta , on. pótta . go. ühtwo , on. ótta . ags. prüh
,

'kist', on. pró. — ü : go. fauho <C */W/iO , ijsl. fóa , orkn. füa .

De vorm met ü stamt uit de casus obl. "^'fuhii . sótt , 'ziekte' <C

*suht. Uit casus, waar i of u volgt (d. pi. suhtum , n. pi. "^suhtïR)^

stamt de bijvorm süt (met enkele t naar het afgeleide syta uit

"^^suhtian § 176, 2). — go. dauhtar , on. dóttir] reeds de steen

van Tune heeft den n. pi. dohtriR (met o uit andere casus).

Aanm. De dubbele vorm uxi^oxi met «-wijziging (§ 76 aanm. 3), maar

geen invloed van A, die voor alle casus zou gelden, toont, dat hs > ks was

geworden, toen u vóór h o werd.

§ 78. In het oern. wordt ^t >> Ö , wanneer onmiddellijk daarop

mp nt nk tot pp tt kk geassimileerd zijn, indien niet tijdens de

assimilatie u of i (j) volgde. Yóór ti blijft u ; vóór i treedt y als

i-wijziging van u op: part. skroppinyi ,
'verschrompeld', go. ugkara

,

ugkar , on. okkar (pron. pers.), okkarr (pron. poss.) . on. pokki,
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'goede gezindheid' < *punkm . partic. stokkinn , sokkinn ,
go. stug-

hans ^ sughans. Maar ozw. (dikwijls) ace. pi. n. uk(k)ur bij okkar

.

on. pykkja , 'dunken', drykkr , 'drank' (i-stam).

Aanm. 1. Go. drugkans luidt on. drukkinn ^oz^. ook drokkin. De dubbele

vorm hangt hier waarschijnlijk samen met eene oude wisseling in de declinatie

tusschen geassimileerde en niet geassimileerde vormen (§ 212 en aanm. 2),

De laatste hadden u. Evenzoo u in stuttr , 'kort' , ozw. stunfer.

Aanm. 2. Go. ugkis zou klankwettig luiden *i/kkr. Maar ook go. ighis is

1/kkr . De vorm van het pronomen der It) persoon luidt okkr , met o naar okkar.

§ 79. ü wordt ö , wanneer onmiddellijk daarna een nasaal

verloren is, en wanneer te gelijk in de volgende syllabe zwak-

tonige a staat : g. s. oskar <Z "^wunskaR , en naar het voorbeeld

daarvan ook n. s. ósk , 'wensch'. Zoo toft (jonger topt) <i Höft
,

'plaats, waar een gebouw staat of gestaan heeft' uit den g. s.

Höftar <C HumftaR , hd. zunft (§ 205, 1) . füss , 'bereid' (uit '^^funs^

ace. s. *funsan) is ozw. éénmaal in den vorm foos overgeleverd,

maar herhaaldelijk framfós volgens § 81 (Arkiv 15, 323 vv.).

§ 80. ü wordt ö in relatief onbetoonde syllabe vóór R
(Arkiv 15, 352) : go. tuz- , on. tor- : torveldr , torkendr .

Aanm. 1. Bij later hoofdaccent op het praefix ondergaat de vocaal ^-wigzi-

ging (§ 93): ozw. t0r- naast tor-. Go. ««- , «^:- heeft zoodoende naar gelang van

het accent, dat het in verschillende perioden droeg, de volgende vormen : ur
,

or.,p\0r. (Daarnaast vormen met langen klinker volgens § 128; vgl. aldaar

aanm. 3.)

Aanm. 2. De participia fr0rinn en k^rinn van frjósa .^
/^'o5d;

, 'vriezen'

,

'kiezen', hebben «-wyziging en ^-wijziging. De overgang « ^ o is hier — in

hoofdtonige syllabe — niet door R bewerkt. Evenzoo hr0r , 'lijk' , bij hrjósa

,

'beven'.

§ 81. ü wordt ö in semifortis-syllaben. Enkele der § 79 ge-

noemde voorbeelden vallen tevens onder dezen regel. Zóó ozw.

foos naar framfós met semifortis op de tweede lettergreep. Bij

Höft (waaruit toft (volgens § 130), topt) verdienen de aandacht

composita als hüsatopt , skdlatopt. Yoorts fjós , 'stal' <C *féhós <C

féhüs (anders Noreen, gramm.^ § 111). Het zw. kent nog dialec-
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tisch fjus. Zóó heeft ozw. n^Ws <C *noethds , 'veestal' (n^t = ij si.

nautr).

Aanm. 1. De aandacht verdienen de dubbele vormen van het praefix u-

^

ó-
,
go. un-. De eerste vorm ontstond in de positie met hoofdtoon, de tweede

in die met bgtoon.

Aanm. 2. tU , 'ons' wordt in relatief onbetoonde positie tot ós (óf de ont-

wikkeling is '*'uns ^ '^om ^ ós) . Bij voortduren dier positie werd ós ^ os .

Zoowel és , ós als os komt voor. Gro. nnsis daarentegen is on. 0ss in relatief

onbetoonde positie. (Over oss zie § 291).

2. Palatalisatie,

§ 82. Onder den algemeenen naam palatalisatie vatten wij

samen de i (en ^-) wijziging, de ^E-wijziging, de i^-wijziging, de

palataalwijziging. Bij de beoordeeling der verschijnselen verdienen

de aandacht de klanken, die aan de wijzigingen onderworpen

zijn, de klanken, die de wijzigingen te weeg brengen, de bijzondere

voorwaarden der wijzigingen en de verschillende perioden, waarin

zij optreden.

1. Wijzigingen van e,

1. i-wijziging.

§ 83. In het oern. laten zich voor de ^-wijziging van e twee

perioden onderscheiden, geheel correspondeerend met die der

andere vocalen.

Aanm. Deze wijziging is dus niet, gelgk men gewoon is aan te nemen,

oergerm.

§ 84. 1. In het oern., betrekkelijk laat, wordt i-wijziging

van e bewerkt door eene i, die na lange stamsyllabe wegvalt.

Het product der wijziging is i: birna , 'berin' < *6ermo ,
vgl.

bjqrn < *bernuR . hir9a , 'verzorgen' < *herd^ian
,

vgl. hjgrd
,

'kudde' < *her9u. girna , 'begeeren' < *gernian
,
vgl. gjarn <

*gernaR. Zoo birta , 'ophelderen' , bij bjartr.go. bairhts . n. pi.

firar , 'mannen' < *ferhiöR. Ie s. praet. fir9a ,
'verwijderde' <

*ferrid^ , bij fjarri , 'ver'.

Aanm. 1. Het zelfst. nw. sptir , ^zuster', Imdt oern. swestar (Opedal); de
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n. ace. pi. ^swestriR ^ *swisir. Uit dezen vorm is i naar het sing. gekomen. Hier-

uit met gecombineerde a^-wijziging in de casus obl. sydur\ dan ook n.s.systir.

Aanm. 2. In de groep e -{- i -\- vocaal schijnt e reeds vroeg oern. i te

zijn geworden. Op den steen van Tune staat n. pi. f. PrijöR , 'drie' , en n. pi. m.

sijostëR , 'de naaste verwanten' , een woord, waarin men germ. e aanneemt

i^seiaz , ofri : sia , 'nakomeling' (Liiifler, Uppsala-studier p. 1 vv., vgl. Bugge,

Indskr. 2, 515).

2. In de volgende periode valt i weg na korte syllabe en be-

werkt geen ^-wijziging: Ie s. praet. séda <Z *sewi9ö bij *syja
^

^naaien'
,
go. siujan , hléda <C "^hlewidö bij hlyja , 'beschermen'.

Aanm. 3. Oorspronkelijk drielettergrepige kortstammige woorden met

— later gesyncopeerde — i in de tweede syllabe kunnen dus öf-breking

(§ 106) van e hebben: oern. erilaR^-pl. *m/ó22
,
gsl. pi. jö5r/«r , waarnaar ook

het smg.Jarl in plaats van ^irill (volgens 3). ohd. Bericho
, on. Bjarki {a-hv&'kia.g

uit de casus obl.).

A a n m. 4. In tegenstelling met séöa , hléda luidt het praeteritum van

gnyja , 'lawaai maken' , knyja , 'slaan' gnida (zeldzaam, naast gewoon gnuÖa)
,

knida (naast kmiöa). Deze woorden hebben i in plaats van é naar het parti-

cipium *gnidr , knidr , ouder ^gniwiÖr , *kniwidr met klankwgziging volgens 3.

3. Nog in de gemeenschappelijk no. periode wordt ï-wijziging

bewerkt door eene ^, die bewaard is, zoowel in lange als in

korte syllabe: Pilir , 'bewoners van Pelamqrk'. himinn , os. hehan.

mikill , naast adv. mjqh met w-breking van e . hidill , 'vrijer', bij

het part. hedinn. ^?^V^^
, 'waarde' , bij adj. verdr . ^ï7f?ï

, 'betaling'

,

bij gjalda (a-breking), hilmir , 'vorst' , vgl. hjalmr , hjdlmr

(§ 129), 'helm', ace. s. midjan , 1. medius. J-verba: sitja
,

piggja , vilja.

Aanm. 5. Zie over de periodiciteit der /-wijziging nog § 90.

§ 85. Dubbele vormen komen veelvuldig voor, het meest

in verschillende dialecten: èr^sto , 'breken' , ozw. bi'ista (uit *brestd—
*brestiR >> hristr). hregda , 'zwaaien' , waarbij een onoorw. praes.

hrigdr en een ijsl. part. praes. {sal-)hrigdandi is overgeleverd;

ozw. hrigda en hregda'^ daarnaast een zwak hrigda (*hregdfian).

De eigennaam Hedinn is ozw. (runisch) en de. overgeleverd in

den vorm Hidin-^ deze vorm stamt uit den n., die met e uit
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de gesyncopeerde casus als d. s. Hedni <C *he9në . Misschien heeft

er ook een nom. *he9anaR bestaan met a in de tweede syllabe,

waarop ook het afleidsel Hjadningar (<C ^he^aningöR) wijst. De
comparatief en superlatief verri en verstr hebben geen i-wijzi-

ging. Dit kan berusten op den invloed van het adv. verr
,
go.

wairs , dat van ouds geen i schijnt te hebben gehad (Oergerm.

§ 196). (Eene andere verklaring naast deze Umi. u. Br. p. 53.)

2. iR-wijziging

.

§ 86. Yolgt in oorspronkelijk kortstammige woorden op de i

der tweede syllabe i?, dan treedt laat oern. in de eerste letter-

greep bij verlies van i der tweede klankwijziging op, ook als de

syllabe oorspronkelijk kort is : pir , 'dienstmaagd' << *piwR <C

*peiviR
,
go. piwi . vinr <C '*weniR , vgl. 1. Venus. sigr

,
go. sigis

,

vgl. 1. Segimerus, In het praesens van verba met e is deze klank-

wijziging in den regel opgeruimd (2e 8e s. etr in plaats van

Htr <i ^etiR^ naar eta).

Aanm. 1. De iR-wi^ziging is het eerst by andere vocalen dan ë opge-

merkt. Zie Koek, Ark. 8, 256. Bij ë Beitr. 27, 180.

Aanm. 2. R bewerkt anders slechts klankwgziging van een onmiddellijk

voorafgaanden betoonden klinker, maar in tweelettergrepige woorden, waar i

aan R voorafging, werd R meer palataal, dan zij te voren was, en kon zoo-

doende na verlies van i ook over een consonant heenwerken, i alleen zou

hier ook geen uitwerking hebben, daar de stamsyllabe kort is. Terecht spreekt

men hier dus van i^-wijziging. Eene eenigszins andere opvatting van het

verschijnsel deelt Seip mee Maal og Minne 1919 p. 87 v. Ygl. nog § 92.

2. Wijziging van gutturale vocalen en van diphthongen,

1. i-wijziging.

§ 87. De verdere gevallen van ^-wijziging zijn:

d'^ a& ^ waaruit ij si. e (de klinker valt samen met germ. e en

met e uit i (§ 48 aanm.)):

tal , 'rede' , 'getal' , telja , 'vertellen' , 'tellen', kvelja , 'kwellen'.

setja.^ leggja . eljan^ go. aljan. elfr ^ 'rivier' , 1. Albis .
2e s. stendr<C

*standiR . Noorw. tselja^ enz.
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a ]> cé : sdett , 'gerechtelijke verzoening' bij adj. sdttr , 'verzoend',

opt. V83ri bij vdru , 'waren'. 2e s. rdedr bij ra^a , 'raden', opt.

kvdemi bij kvdmu (Icómu § 100), 'kwamen'.

ö >- : n. pi. s^mV naast synir. 3e s. praet. j6^/^i van pola
,

'dulden'. n(l>rdri , 'noordelijk', n. pi. ^^n < '''ohsniR. o is in zulke

gevallen naar de stamsyllabe, die oorspronkelijk u had, overge-

bracht uit vormen, waar o klankwettig stond vóór volgende a

{^soniR in plaats van ^simiR naar den g. s. "^sonaR), Geheel

klankwettig is (j) in ^ss go. unsis , waar u I> o werd volgens

§81 aanm. 2.

d >> ce: /cera , 'voeren' <I ^'förian. soekja
,
go. sokjan. cepa

^

go. tvopjan. oedi , ndl. w?o^(ie , bij adj. ódr . opt. praet. pcetta bij

ind. pótta.

li ^ y\ n. pi. §?/nfr
,
^;r?i (de klankwettige vormen naast s^mr

,

0a??^) bij sunr (sonr), oxi . sydri , 'zuidelijk', bij adv. sudr. ylgr
,

'wolvin', bij ulfr,

ti ^ y : 3. s. lytr bij lüta , 'buigen', mysla , diminutief van

MMS , 'muis', hryni , 'wetsteen', bij hriinn , 'schitterend'.

^ (product van w-wijziging van a) >> (oorspronkelijk meer

open dan uit Ö): ^^Zf , 'geschiktheid' <C "^aduli (met oudere

w-wijziging en jongere i-wijziging). h(l>fdingi , 'hoofdman', afleidsel

van hqfud , 'hoofd'.

au en ow > «?/ en ^2/ , ij si. éz/: norsk hom. A^^/ra , 'hooren'.

/^l/wfZ , 'geheim', ij si. 2e s. hleypr bij hlaupa . Freyja <C *fraujö.

iu > ^ (langs y«/) :
3e s. krypr , strijkr , /y^'r bij krjüpa

,

'kruipen', strjüka , 'strijken', ^'?^^a , 'liegen'.

ïo > ce (langs ^*ce) :
3e s. coni. /i^o?j?i bij A/;op , 'sprong'.

iu (kort) I> ^ :
3e s. coni. byggi bij bjuggu , 'woonden'.

^o (kort) >> :
3e s. coni. h(/>ggi bij hjoggu , wisselvorm van bjuggu.

ia >> « (langs Jïë) : n. ace. pi. frdendr <i -^'friandiR (<< *friandiR)

§ 255.

Aanm. 1. In klospi (uit ^hljójoi^ naast ^/y/?? met j^ uit «) stamt ^o uit het

Bing. van het praeteritum ind.

Aanm. 2. Tot de gevallen van «-wijziging in ruimen zin kan men ook

rekenen den overgang ^ '^ ï vóór volgeude i in relatief ongeaccentueerde
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(dialectisch ook in geaccentueerde) syllabe -.yfir en ijir, fyrir en jirir. hyggja

en higgja . Voorts den overgang ce"^ y vóór gi , hi : «k^/ö; en ygjask, fr^ja
,

go. frawrohjan. Het eerste dezer gevallen is een van delabialisatie (§ 120),

maar toch onder den invloed van i.

§ 88. De periodiciteit bij de i-wijziging dezer vocalen is

dezelfde als bij de ï-wijziging van e , en daar de voorwaarden

dezelfde zijn, moet men aannemen, dat ook de tijd dezelfde is.

De volgorde is:

1. ^-wijziging wordt bewerkt door eene ^, die na eene lange

syllabe wegvalt : "^förian , *d'ömian > foera , doema. "^siuniR (go.

siuns)^*synn , waarvoor syn (§ 241). HangiRsê , 'langer' >> lengri,

*pungiR^ , 'zwaarder' '^pgngri.

Aanm. i. De tgd van deze wijziging is de 7© eeuw. De steen van Sten-

tofta heeft den d. pi. gestumR , die wijst op een n. s. *gestR <] gastiR , daaren-

tegen "bAriutij) , 'breekt', waar de ^ nog bewaard en de iu onveranderd is

(§ 156, 2). Op den steen van Björketorp (iets jonger) staat 3arutB met syn-

cope van i en «-wigziging {u is hier spelling voor y). De Eggjum-steen (ca.

700?) heeft den n. pi. manR^d. i. mse?mR
^ den n. pi. wilüR < '^wilpideR. Op

steenen uit Skine en Fyen van ca. 800—825 staat statR , d, i. stsendR {a be-

teekent hier genasaleerde se).

2. i valt weg in de paenultima van drielettergrepige en de

ultima van tweelettergrepige woorden met korte stamsyllabe en

bewerkt geen /-wijziging: ^wanid^ö ^ van^a ^ ''wende\ Halidö'^

talda , 'vertelde' ; zoo krafda van krefja , 'eischen', harda van

herja , 'slaan', ace. s. stad <! "^stadi (^-stam). n. pi. karlar <<

'^karilöR (vgl. fi. karilas , ndl. kerel)^ en daarnaar de n. s. karl

in plaats van "^kerill.

Aanm. 2. Een getuigenis voor het verlies dezer i uit het begin der

9e eeuw geeft de naam eener vrouw Katla <r '^katilö
, die volgens de Vita

Ansgarii ca. 835 leefde (Umi. u. Br. p. 63). Een veel ouder voorbeeld is

misschien made {K'.^mawidê F) op den Eggjum-steen; vgl. op denzelfden steen

naseu (<[ *nawi- § 89),

Aanm. 3. Eene /, die oorspronkelijk door een klinker gevolgd werd, is

bewaard tot in de periode der jongere «-wgziging: les. pr. tel <^*ieli <l
*tali <| *taliu. Dat de e van tel niet op analogie berust, bewijzen composita

als elligar^ herad (§ 89 aanm. 1). Vgl. § 166 aanm. 2.
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3. ï-wijziging wordt bewerkt door een ï, die bewaard is:

temja^ 'temmen', hetill^ 'ketel', coni. praet. foeri , skyti (van skjóta^

'schieten'). De quantiteit der stamsyllabe is hierbij onverschillig.

Aan ra. 4. Deze wijziging is niet jonger dan de lOo eeuw, misschien iets

ouder. Door rijmen wordt de klankwijziging bewezen: drengr (oude klankwijzi-

ging) — lengi (jonge klankw^ziging). En door inscripties: Store Rygbjserg (Jut-

land) ca. 960: liki,d.i. Isengi [i geeft hier in de eerste syllabe x weer, niet

d). Zoo in de 10^ eeuw herhaaldelijk ifüR , d. i. ij si. eptir. Op den (Zweed-

schen) Köksteen (ca. 850) vindt men de oude «-wijziging, de jonge niet : ind
^

int , d. i. 1/nd <i "undi , 'onder', maar viermaal suniR (niet *simR). Op den-

zelfden steen staat marika (jonger Mseringa patron.).

4. De periode der jongere ^-wijziging was afgeloopen, toen in

eindsyllaben vele i's optraden, die uit andere vocalen ontstaan

waren; deze bewerken geen ^-wijziging: d. s. hundi {i <l.ë <C ai).

n. s. fa^ir , hani (beide i<^^ germ. e^). n. pi. kdtir {i <ië <i ai)^

vgl. go. hlindai.

§ 89. Composita, wier eerste lid vóór de syncope op /- uit-

ging, hebben in den regel geen ^-wijziging, hetzij de eerste

syllabe kort, hetzij zij lang is: A;z;(i/i/an^
, 'huwelijk', dttnidr

^

'bloedverwant' (simplex mtt) . hónord , 'verzoek' (boen), sjónhver-

fing , 'gezichtsbedrog' {syn\ salkona , 'dienares' <C "^salikoyia. Gre-

tuigenissen reiken tot in de 7e of vroeg in de 8e eeuw : naseu

(<I nawi-) Eggjum (vgl. § 88 aanm. 1). a salhaukum (d. i. d

Salhaugum) Snoldelev (ca. 800—825).

Aanm. 1. Bij composita met kortstammig eerste lid is deze toestand in

overeenstemming met dien bij de simplicia, waar de i wegviel tusschen de

oudere en de jongere z'-wijzigingsperiode. In de weinige gevallen, waar klank-

wijziging voorkomt, moet men daarvoor eene bijzondere oorzaak aannemen.

Zulke woorden zijn: het adverbium tf/%d!r , 'anders' , uit *aliliköR ^go. alja-

leikos (de wijziging kan niet door de lange i van het tweede lid bewerkt

z^n; zie § 97); voorts de eigennaam Herjólfr .^üit nog op den steen van

Stentofta in den vorm hAriwolA/R voorkomt {i is hier bewaard tot na het

verlies van w vóór ^^ o en toen j geworden). In beide gevallen heeft men
met jongere «'-wijziging te doen. Dat de i zoo lang bewaard is, schrijft Koek
(Umi. u. Br. 76 vv., vgl. Arkiv 12, 251 vv.) toe aan de accentuatie dezer

woorden; zij zouden den hoofdtoon op het tweede lid en semifortis op de
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eerste syllabe gehad hebben, waaxby de i der tweede langer zou hebben stand

gehouden dan onmiddellijk na den hoofdtoon. Het verdient echter de aan-

dacht, dat in beide gevallen het eerste lid een e«-stam is, waar de i meer

weerstand biedt dan bij e-stammen (vgl. § 88 aanm. 3). Ook herad uit

*hariareida kan dus klankwettig e hebben (anders Arkiv 21, o58 vv. 22,

206 vv. 272 vv.). Hier wijst de a (uit ai) der tweede syllabe er op, dat het

eerste lid den hoofdtoon had. De naam TIaraldr uit ^hari(a)-waldaR is, gelyk

het verlies der w toont (§ 170 aanm. 7), ontstaan in levissimuspositie en

heeft dus geen e-vfgziging. By de hier meegedeelde opvatting is alvitr ,
'wal-

kyre' (zonder /-wijziging) < '^aljawihtlR ontstaan uit een vorm met serai-

fortis op het eerste lid en is i na semifortis vroeger weggevallen dan na

fortis. Nadat de hoofdtoon op het eerste lid was overgebracht, is de tt der

tweede syllabe verkort.

Aanm. 2. "Wanneer het eerste lid langstammig is, is het zeer twijfel-

achtig, of het achterwegeblijven van de i-wijziging klankwettig is. Een

aantal voorbeelden met klankwij zigirg kunnen zóó verklaard worden, dat het

nieuwe composita zijn, of dat zij onder den invloed staan van het simplex:

Bettborinn , door afkomst bestemd' , ozw. h0nh$ra , 'verhooren', on. hcenheyrdr
,

'geneigd om te verhooren'. Maar bij hryllaup uit *br/idihlaiip is deze ver-

klaring onmogelijk, daar het simplex brudr geen /-wijziging heeft. Dit schijnt

er op te wijzen, dat /-wijziging bij langstammige woorden klankwettig is.

Yoor de groote meerderheid der composita zonder klankwijziging moet men

dan aannemen, dat de tweede syllabe in compositie niet / , maar a bevatte

{vg\. § 114 aanm.). Zie Arkiv 30, 355. E. Olson, Göttinger Gel. Anz. 1918

p. 197 V. — Men kan dus ook uit de bijzonderheden der /-wijziging niet

afleiden, dat / in het eerste lid van composita op een anderen tijd wegviel

dan in simplicia.

§ 90. De periodiciteit van de ^- (en de u-) wijziging (en van

de breking § 106 vv.) is een der belangrijkste ontdekkingen op

het gebied der on. klankgeschiedenis. Zij is waargenomen en

uitgewerkt door Koek; voor ^-wijziging van gutturale vocalen

Beitr. 14, 53 vv. 15, 261 vv., Arkiv f. n. F. 4, 146 vv. Even-

zoo voor w-wijziging Arkiv 4, 141 vv., 10, 288 vv., 12, 128 vv.

Svenska landsmalen XII n°. 7 (hier steunend op waarnemingen

van Munch, Unger, Keyser). Eindelijk ook voor ^-wijziging van

e Beitr. 27, 166 vv. Dat i-wijziging niet intrad, wanneer i na

korte stamsyllaben wegviel, had men — bij de overige vocalen —
reeds vroeger gezien (vaWa tegenover dmmda)^ maar de ver-

klaring was eene andere. Zoolang men slechts dacht aan ééne
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wijzigingsperiode, was er geen andere verklaring voor dit ver-

schijnsel, dan dat i in gevallen, waar geen wijziging optreedt,

was weggevallen vóór de intrede der wijziging. Dit scheen te

bewijzea, dat i in eindsyllaben vroeger was weggevallen na eene

korte syllabe dan na eene lange, eene ontwikkeling, geheel

tegengesteld aan die in het wgerm. (ags. wine ,
spere : wyrm ;

ohd.

wini , risi
,
qiuiti : gast). Het inzicht in de periodiciteit der klank-

wijziging neemt deze tegenspraak weg.

§ 91. In den — oorspronkelijken — hiaat komt zoowel de

oudere als de jongere i-wijziging voor: n. pi. ^^r , 'koeien' <<

"^kiilR (dit is geen geval van i^-wijziging, want het ozw., dat

bijna geen i^-wijziging kent, heeft k^r). Zóó n. pi. syr , 'zeugen',

n. pi. tder , kloer bij td , 'teen' , kló , 'klauw', hseingr ,
naam van

een visch, afleidsel van har , 'haai'.

2. iR-wijziging.

§ 92. In laat oern. treedt in oorspronkelijk korte syllaben,

waarachter i is weggevallen, klankwijziging op vóór (consonant -j-)

R. Zie Koek, Arkiv 8, 256 vv. Umi. u. Br. p. 79 vv. Yoor de

verklaring vgl. § 86 aanm. 2.

De overgangen zijn, voorzoover zij voorkomen, dezelfde als bij

de i-wijziging. De belangrijkste gevallen zijn: 1. de 2e en 3e s.

praes. van sterke verba van kl. 6 en een paar van kl. 4 : k0mr
^

tr^^r
, fen' ,

geil bij koma , tro^a , 'treden' , fara ,
gala , 'zingen'.

2. de n. ace. pi. van consonantische stammen : Jin^tr , 'noten',

dyrr , 'deuren'. Dat deze woorden het voorbeeld van langstammige

als boekr
,
foetr zouden hebben gevolgd, is wel niet geheel on-

mogelijk, maar toch onwaarschijnlijk. 3. comparatieven van adjec-

tiva: betri (waarnaar de superlatief be2Ïr naast het oudere en

zeldzame baztr). fremri
,
fyrri <i *framiRdë \ *furiR^ . 4. de adver-

biale comparatief betr (superl. bezi , analogisch). 5. de n. s.

m^r <C *mawiR.

Aanm, 1. De 2© en 3© s. pr. der kortstammige ïöc-verba {berr van berja
.,

'slaan'
,

etr van etja
, 'ophitsen'

,
^/^»^r van ^/ywyöt , 'druischen' enz.) behoort
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waarschgnlgk niet tot deze categorie. Zie § 88 aanm. 3. 166 aanm. 2.

Aanm. 2. Kortstammige ^-stammen zouden klankwettig in den n. s. iR-

wgziging hebben (vgl. vinr § 86). Maar de klinker zonder klankwijziging

lieeft in verreweg de meeste gevallen de overhand behouden {stadr ^])ulr ^salr

enz. Hierbg ook nar , 'doode' in plaats van ^?ixr < ^nawiR). Over de

weinige gevallen, waar de wyziging optreedt, zie § 239 aanm. 5.

3. R- wijziging.

§ 93. ÏTog in de gemeenschappelijk noorsche periode bewerkt

B; wijziging van een onmiddellijk voorafgaanden gutturalen

klinker, echter niet over het geheele spraakgebied en in ver-

schillende uitbreiding. In het ijsl. is deze wijziging zeer gewoon.

a : go. kas , on. her, — d : ozw. par (n. pi. f. van het demonstr.

pronomen), on. pder (de onbetoonde vorm van germ. "^pöz
,
go.

pos , met vocaalverkorting tot d en nieuwe rekking volgens

§ 128). — Ö : part. k(l)rinn
,
fr<f)rinn van kjósa

,
frjósa. — drpraepos.

oV en oer
,
go. uz (rekking volgens § 128). — u : go. tuz- , on. tor-

,

noorw. ook ti/r- . — ü : tl. s. kyr , 'koe' , ags. en . n. s. syr , 'zeug'.

— au : go. auso , ijsl. eyra . — iu: go. dius , on. dyr.

Aanm. 1. Een a der volgende syllabe schynt i2-wgziging tegen te

houden : arinn , 'haard'
, g. ace. pi. ania <Ci *aRna . In dat geval ontleent

kerald , 'vat' de e der eerste syllabe aan ker.

Aanm. 2. Het in het ozw. naast par eenmaal voorkomende p0r stelt

Noreen gelgk met go. pos. Volgens Koek is het een schrijffout.

Aanm. 3. Een geval van i^-wijziging van — door «'-wijziging ontstane —
^ schijnt de vorm nér te zijn, die in ijsl., noorw. en zw. handschriften niet

zelden naast ««r voorkomt (<C '^nxR <C *nahwiR). (Arkiv 13, 166 vv.).

4. Palataal-wijziging.

§ 94. Onder dezen naam brengt men een jonger verschijnsel,

namelijk dat gutturale vocalen gepalataliseerd worden vóór

k g ng ^ wanneer deze consonanten palataal zijn. Dat zijn zij ge-

worden voor een volgenden palatalen klinker. Maar deze klinker

is dikwijls in het oern. niet of minder palataal. De wijziging

gaat dan in laatste instantie terug op een i , die uit een anderen

klank ontstaan is en direct geen ^-wijziging bewerkt. Het ver-
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schijnsel is in het oostn. meer verbreid dan in het westn.; in

het ijsl. is alleen a er aan onderworpen.

Voorbeelden: participia van sterke verba der 6e klasse, wier

stam op een gutturaal uitgaat: tehinn [taka) , sleginn {sla)
,

dreginn (draga) , ekinn (aka) ^pveginn {pvd
,
go. pwahan)

,
fenginn

(fd) ,
genginn (ganga). Vgl. mnl. geslegen

,
gedregen. Maar farinn

,

grafimi. (Voor de i der tweede syllabe vgl. § 138 aanm. 2).

Voorts enkele nomina : dreki , 'draak' ,
fleki en flaki , 'planken

schutting' , en een paar andere, i is hier uit oern. B ontstaan.

Eindelijk de d. s. degi van dagr. Dit voorbeeld staat alleen; lag

heeft lagi naar de overige casus. Zie Koek, Beitr. 23, 506 vv.

Aanm. Het participiale adjectief /<?^m;« /bigde' heeft eer jongere e-wijzi-

ging ; vgl. go. faginon.

3. Eischen van quantiteit en befoning hij i- en R-wijziging,

§ 95. 1. Vatbaar voor i- en E-wijziging zijn syllaben met

fortis en semifortis. In infortissyllaben komt de wijziging niet

tot stand. Voorbeelden voor fortis zijn hierboven in groeten ge-

tale aangevoerd. Voor semifortis: de tweede syllabe van het

partic. praes. : gefandi , n. ace. pi. gefendr <C "^gebandiR.

Voorts een reeks familienamen en composita : Kjalleklingar
,

'nakomelingen van Kjallakr'. Fretjsgydlingar , 'nakomelingen van

een Freysgodi' , Regk(ja)hgltingar , 'bewoners van Reykjaholt'.

Islendingr , Sunnlendingr. Vazhyrna , een handschrift, stammend

van Vazhorn. sam/i^/c^i
, 'eendracht' {halda saman). adv. ütlendis^

'buitenslands', haklengja , 'streep op den rug van een dier'.

Aanm. 1. Naast woorden van het type ö?<?»/«n
, 'rechter' komt voor c?o»zm

enz. Oorspronkelijk zijn het /«-stammen (vgl. go. liufiareis , mhd. riUsere).

In het on. zijn het «-stammen geworden. Mogelijk hangt de dubbele vorm

hiermee samen, dat de woorden vóór de werking van de jongere e-wyziging

facultatief «- en m-stammen waren. Zij kregen dan geen e-wijziging als «-stam.

2. Is de semifortis voor het intreden der wijziging gereduceerd

tot infortis, dan komt geen wijziging tot stand: Gunnarr
^

Ragnarr , samenstellingen met *hariaR O her7'). um , umb , ags.

ymhe («< *umbi). und , 'onder' , ozw. run. ind , int , d. i. ynd <]
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*undi. Evenzoo undir. Dubbele vormen in or , ór ^ur ^yr ^<^r

(§ 128 aanm. 3). Yan ouds zwaktonige syllaben zonder i^-wijzi-

ging zijn talrijk: n. pi. hanar ^ tungur,

Aanm. 2. Wanneer niettemin in eindsyllaben germ. e i is geworden

zoowel voor i der volgende syllabe als voor R (§ 139), dan is er aan te

denken, dat dit verschynsel tot eene vroegere periode behoort en ook niet tot

de genoemde posities beperkt is.

§ 96. 1 . De wijziging wordt bewerkt door klanken in infortis-

en semifortissyllaben. Wijziging van e door i met semifortis:

snillingr , ^flink man', bij adj. snjallr. virding , 'eer' bij verdr. Yan
andere vocalen (hoofdzakelijk in composita) : noorw. JEshjqrn

,

^sgeirr. Daarnaast (in het ij si. uitsluitend): Ashjqrn ^ Asgeirr ^m
aansluiting aan het simplex dss

,
qsB en aan namen als Asldkr.

Andere voorbeelden : ymiss , 'wisselend' , uit een versterkend ü

(<< un-) en een adjectief (go. adv. misso), drseplingr , 'kleine

drdpa\ kerling ^tem. bij A^arZ,'man'. /iTn^^^m^ar , 'nakomelingen

van Knütr'. h^fd^ingi , 'hoofdman' , bij hqfud.

2. Daarentegen bewerkt een in fortissyllabe staande i geen

klankwijziging. Zóó kan de naam Erlingr (bij jarl) verklaard

worden ; het woord had misschien eenmaal fortis op de tweede

lettergreep. Evenzoo hqfdingi , zonder i-wijziging, naast h(l)fdingi.

Aanm. 1. In ozw. gedichten komen zulke betoningen voor; dialectisch

nog heden tviling e. a. met fortis op de tweede. Koek, Accentuierung p. 225.

Aanm. 2. Voor R geldt deze regel uiteraard niet, daar i^ , die wgziging

bewerkt, bijna altijd tot de syllabe behoort, die de wijziging ondergaat.

§ 97. Lange i bewerkt geen ^-wijziging: mannligr ^hrddligr

{-ligr is omvorming van -likr^ dat in het ozw. gewoon is), mdttigr
^

go. mahteigs\ zoo kunnigr ^naudigr. In deze woorden stond in de

wijzigingsperiode lange i. Umi. u. Br. p. 108 vv.

Aanm. In meervoudsvormen als synir , vendir w&s de «verkort of halflang

geworden, toen de jongere «'-wijziging tot stand kwam.

3. Labialisatie.

§ 98. Labialisatie van vocalen wordt bewerkt door een

volgende u of w?, hetzij afzonderlijk, hetzij in verbinding met
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een ander labiaal element. De werking van u en van w is van

gelijken aard, maar niet gelijk. Er is verschil in chronologie en

in uitbreiding. Men onderscheidt dus enkelvoudige en gecombi-

neerde w-wijziging en enkelvoudige en gecombineerde w?-wijziging.

1. u-wijziging.

§ 99. Yoor de oudere w-wijziging gelden de volgende regels:

1. Een M, die wegvalt, bewerkt wijziging van een a oï d der

vorige lettergreep, onafhankelijk van de quantiteit der syllabe.

Het resultaat is ^ q. Dit is een gemeenno. verschijnsel, aivqndr^

'staf'
,
go. wandus. n. ace. pi. n. bqrn <C *harnu

^
go. barna] zoo

svQV <C *svaru. Iqg <! Hagu. n. s. f. hvqt , 'aansporing' <C *hvatu
,

g. hvatar. vqrn , 'verdediging'
, g. varnar. n. s. m. vqxtr

,
go.

wahstus . d. s. hqfd^i << ^hafude . hqfdingi , 'hoofdman' <C *hafu-

dfingsê. — a : n. s. kvqn , 'vrouw'
,

g. kvdnar. n. s. vqn , 'hoop',

g. vdnar (beide in deze casus geflecteerd als ö-stammen naar

§ 229). — In semifortis-syllabe : n. pr. Svarthqfdi. n. s. amhótt^

amhótt (§ 101 aanm. 1) <C. "^ambdttu
^ g. ambdttar.

Aanm. 1. "Voorbeelden voor deze klankwijziging zgn van ca. 900 af

overgeleverd. Het abcdarium Nordmannicnm (St. Glallen 878) heeft den runen-

naam os
, d. i, Qss <C ^ansuR. Een lerscb abc van ca. 950 beeft or (fout voor

os) en lagor (ij si. lQgr)\ dus is, indien lagor niet op copie berust, na korte

syllabe nog geen syncope en geen vocaalw^ziging tot stand gekomen. Cod.

leidensis 83 4*^ (10© eeuw) beeft ans (d. i. qss)^ laucr (d. i. Iqgr). (De vormen

reidu
, ijsl. reid

, en soulu ^]^^\. 5o7,met bewaarde u in hetzelfde handschrift

berusten dus op copie). Op veel vroeger syncope zou nAkda op den Eggjum-

steen wijzen, indien het zeker was, dat deze vorm, gelijk M. Olsen (Tndskr. III,

p. 106) aanneemt, uit ^nakuda was ontstaan. Vgl. § 113, 3.

2. In het eerste lid van composita met lange stamsyllabe

treedt in den regel geen w-wijziging op : barklauss , 'zonder schors'

,

simplex bqrkr. vallgangr , 'uitwerpselen' , naast simplex vqllr
,

'veld', vardhald naast vqrdr , 'wacht'. Asmundr naast qss , 'god'.

Reeds de 80lvesborgsteen (ca. 750—75) toont syncope: asmut

(d. i. qsmund << ^asumund), Yoor w-wijziging in kortstammige

composita spreekt de naam Óldfr << *AnulaibaR. De a uit ai

4
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der tweede syllabe toont, dat het hoofdaccent op de eerste viel

(§ 64, 2, 2). De bijvorm Aleifr had den hoofdtoon op het tweede

lid en levissimus op de eerste lettergreep; vandaar geen m-wijzi-

ging (§ 104, 1).

Aanm. 2. Kortstammige composita zonder u-wijzigmg als sparhaukr
^

'havik'
,
firamsky , 'nubes circuli scntarii' , 'clipeus' , zyn misschien analogie-

formaties naar langstammige woorden.

Aanm. 3. Een paar woorden wgzen op een regel voor gecombineerde

«-wgziging, u bewerkt in de voorafgaande syllabe den overgang <? ^ ,

wanneer een gelabialiseerde consonant onmiddellgk aan de e voorafgaat (voor-

beelden met een labiale consonant ontbreken) : Hallfredr en Hallfr0dr ^

Godrpdr <C *GodfreduR. In beide woorden is het tweede lid het subst. ƒr^^r <^
*friduR. (De e , die later werd, is het product van ö-wyziging, die o. a. in

den g. s. {^fredar) regelmatig volgens § 70 moest intreden).

3. Een lange klinker of tweeklank ondergaat t^-wijziging on-

middellijk vóór u. Voor klinkers bestaan alleen zekere voor-

beelden bij ï.

t^ y \n. pi. n. hy , 'bijen' <C "^hiu.

sei >> ^y , ij si. ey : ey ^ 'altijd' <I ^mi(w)u.

Maar met korten klinker : go. faihu , abc-darium nordra. feu ,.

on. fé . n. pi. n. go. kniwa , on. kaé <[ ^kne(w)u. Zoo tré <1

Hrefwju
,
go. triwa.

§ 100. De jongere «/-wijziging wordt bewerkt door eene w,

die bewaard is. Haar gebied is minder uitgestrekt dan dat der

oudere w-wijziging; in het ijsl. en het noorw. Westland is zij

regel. Als enkelvoudig verschijnsel zijn ook aan deze wijziging

alleen a d onderworpen, a: ^^/"i/^r
,
'rijk' , vgl. go. gabeigs . ace.

pi. knqrru , bij knorr , 'handelsschip' met oudere w-wijziging. —
d: Ie pi. praet. nqmum ^gqfum . Ie pi. praes. rqdum ^ Iqtum. Oost-

noorw. en oostu. hebben gafugr , ndmum , rddum enz. Het

wnoorw. hom. heeft veelvuldig hsondum , hsoldum enz. Sommige

geschriften kennen deze wijziging wel bij d , niet bij d : ollum
y

maar sarum (d. i. sdrum).

§ 101. In verbinding met nog een anderen factor bewerkt u
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klankwijziging ook van andere vocalen dan a a en in dialecten,

waar u alléén niet op a a werkt, van deze vocalen. Voorts kan

een tweede factor bewerken, dat de labialiseering van a d verder

gaat, dan onder den uitsluitenden invloed van u zou geschieden.

1. Een d , die door u- (of w-) wijziging q geworden is, gaat

verder in o' over

:

1. VLB. w . w valt dan weg volgens § 168, 2; de ontwikkeling

is vd..M ;> vq ^ vó > o. Zoo komt in de flexie eene wisseling

vd—o voor, wat veelal tot dubbele vormen voert: vdrr en órr
^

'onze' (een jongere contaminatievorm luidt vórr). Zoo kvdmu
,

kómu , kvómu . kvddu , kó9ti , kvódu . vdfu , ófu . g. s. vdnar
, d. s.

ónu en analogisch vónu.

2. Wanneer de d genasaleerd is: ndmu I> nqmu > nómu.

hdnum >> hqnum > hónum (en honum volgens § 128). Al deze

vormen komen inderdaad voor. Zóó spdnn en spónn , 'lepel' uit

spónn
,
g. s. spdnar. nótt

,
g. s. ndttar (zóó meestal nog gedecli-

neerd) . dst , 'liefde' , soms óst^ g. dstar
,
go. ansts, mór , 'meeuw'

,

g. mdvar (n. s. mór <C ^mqR (een geval van «i;-wijziging) <C

*mauR , met a volgens § 64, 2).

Aanm. 1. Een voorbeeld voor den overgang ^ ]>> o in semifortissyllabe

na 6 is ambótt naast amhqtt^ amhdtt (§ 99, 1). Het ozw. heeft zelfs daarnaast amhutt.

Aanm. 2. Tusscken w en gelabialiseerde / ging d in o over in semifor-

tissyllaben. "Vandaar namen op -Kóll als Reykjarhóll
,
Stadarhóll

, bij simplex

hvdll (en y^o7/), 'heuvel'.

Aanm. o. Over een jongeren overgang d"^ q zonder den invloed van u

of andere labiale klanken zie men § 116.

Aanm. 4. Met den hierboven besproken overgang laat zich vergelijken,

dat vd in vö~^ ö overgaat in infortispositie voor de gelabialiseerde resp. van

nature labiale consonanten l r m. Zoo zijn gsl. tolf ^ 'twaalf' ,
praet. kom

infortisvormen naast /<;<;(«// (Röksteen), ij si. kvam (fortisvorm). Zoo staat nqkkorr
^

nqkkurr naast nakkvarr (Arkiv 11, 339 v. 26, 112). Evenzoo staat o in liotvetna

naast hvatvetna vóór de groep tw (Bugge, Rök ^ p. 19).

2. Na w of een andere labiale consonant gaat t in y over,

indien in de volgende syllabe u staat: *swistur (§ 84 aanm. 1)

>» s(w)ystur. go. hairrus , on. kvirr en kyrr (dubbele vormen uit

de declinatie). go. sivikns
^
on. sykn . mikill , d. s. myklum (Stockh.
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hom. ; later miklum), hiskup en hyshup (de eerste vorm met i

onder den invloed van 1. episcopus). — Svtar , noorw. Syar (uit

den d. pL).

Aanm. 5. De dubbele naamvorm Osvifr ^Osyfr berust op verschillend

accent, vi is bier y geworden in semifortissyllabe. Evenzoo staat y uit vi in

Sigyn , HlóÖyn , n. pr., uit *Sigwiti , "^Hlódwin . Bjqrgyn , de stad Bergen, uit

*Bjqrgvin{Yg\. go. icinja , 'weide'). (Umi. u. Br. p. 186 v. Accentuierung p. 212).

3. Na een labiale of gelabialiseerde consonant gaat 1 dia-

lectisch in over, indien ii volgt. Het ij si. heeft weinig voor-

beelden, en ook deze komen voor het meerendeel zelden voor.

De belangrijkste zijn de praeterita r(l)ru
,
gr(l>ru , sn^ru ,

gn^ru uit

en naast reru^ enz. Uit het pi. dringt ^ ook in het sing. door,

mogelijk onder medewerkenden invloed van fr(f>ru , k^ru , die

i^-wijziging van o hebben. De gelabialiseerde r n in de eerste

syllabe van r^ru, enz., berust op den invloed der praesens- en

infinitiefvormen róa
,
gróa , snüa ,

gnüa.

2. w-wijziging.

§ 102. In de oern. periode bewerkt een w^ die wegvalt in

of na eene syllabe met fortis of semifortis, wijziging van den

voorafgaanden klinker of tweeklank, indien deze voor die wijzi-

ging vatbaar is.

1. De wijziging werkt over een of meer consonanten heen:

d"^ Q : hqgg , 'slag' <C *haggw{a) . gl , 'bier' <i '^alwa , ags. ealu,

gorr , 'gereed' <C "^garwaR (of "^garfwJuR ; in dit geval is ggrr

een voorbeeld voor ^«-wijziging).

d7> Q 1 o.Si. in de gesyncopeerde vormen van "^nakwarR
,
pron.

indef., bv. n. pi. ^nakwriR >> *nQk(wJriR > *ndkriR (§ 101, 1,2)

>> nokkrir.

ï '^ y : myrkr , 'duisternis' <C "^mirkwR <C ^merkwiR . lyng
,

'heidekruid' <I */wr/w;a . 3© s. syngr ^^zmgV<C^singw{i)R . bryggr
.,

'brouwt' <C %riggwR . nykr , 'watergeest' << "^nikwR «< ^nekwiR
,

ags. nicor. d. pi. ydrum <i Hdivrum of Hnn(w)7'um (§ 297 aanm.).

iZ> y '. ykva naast vikja , vikva , 'wijken'. Het dubbele vocalisme
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stamt uit de conjugatie; de inf. luidt klankwettig vikja (zonder

klankwijziging, zie § 170 aanm. 3), de 2e en 3e s. yhvir en yh\

Indien de bijvorm ykr naast ijkvir oud is, is hij een voorbeeld

voor oudere t^-wijziging; ykvir valt onder § 103. Evenzoo svikja,

svikva , sykva.

è' >> ^ :
3e s. st0kkr , 'springt' << '^stekkw(i)R

,
go. stighis, (De e

in *stekkwiR stamt uit vormen, waar de tweede syllabe geen i

bevatte; hier was zij volgens § 72 uit i ontstaan), n. ace. s. sw^r,

'boter' <C ^«merï/^ö^ , naast smior (§ 110) uit '^smer(w)u (het woord

werd oorspronkelijk als wa-stam en als wu-stsnn gedeclineerd).

Zoo k^t , 'vleesch' <C *ketwa naast kjot <C ^ket(w)u.

86 (door i-wijziging uit a ontstaan) I> ^ : (f>x ^ 'bijl', go. ahizi.

3e s. pr. g(l)rr << *gërwR <C *garwiR. h^ggr <C "^haggwiR. Yoor den

correspondeerenden overgang é ^ oe ontbreken ij si. voorbeelden.

^i >> ey. Yoorbeelden voor de oudere wijziging ontbreken.

Aanm. Over de phonetische waarde van den klank, die hier door w is

weergegeven, zie § 171.

2. De wijziging werkt op een langen klinker, die onmiddellijk

voorafgaat: oern. "^mctwaR , 'meeuw' > "^mawR > mqr ]> mór

(§ 101, 1, 2). go. heiwa-{frauja)^ on. hy-{byli) , 'huis', ohd. bUo
,

g. hltwes , 'lood', on. hly. ags. iw^ on. yr , 'iep'. Tyr , n. pr. van

een god , Tysdagr , 'Dinsdag', naast het plurale Uvar , 'goden', sa.

deva^ ide. *deiuos. 3e s. snyr , 'sneeuwt' <C "^snïwfyR.

Maar met oorspronkelijk korten klinker: go. mawi , oern.

*mawiR > masr. go. fawai^ on. (sing.) /ar << '^faw{a)R, Ie s. praet.

/i(i^a <C *hawi9ö , bij /^e?/Ja , 'tot stand brengen', strd^a < "^straividö

bij 5^ra (in plaats van *streyja
, ozw. str0ia)

,
go. straujan . prdda

bij preyja , 'verlangen', n. pi. cZanir <C "^dmvniR (daarnaar n. s. ddinn),

part. bij f^^^/j^
7 'sterven', ^r

, 'schaap' << *awiR , vgl. go. atvistr.

/i/^, 'schuilplaats' <C *A/^z^a , ags. hléo(w). De namen Hjalmpér
,

Hampér (jonger -/)^V) hebben als tweede compoeitielid */)er uit

*pewaR
,
go. /)iws. /)/r , 'dienstmaagd' «< "^'peiviR (§ 86) ,

go. fjüvi.

(Daarnaast p?j uit andere casus, als de g. s. pyjar). n. ace. s. W
«< *trewa

,
go. ^riw.
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§ 103. De jongere w;-wijziging wordt bewerkt door bewaarde

'10. Deze werkt orer een consonant of consonantengroep heen, ook

in noorw. dialecten, die geen jongere w-wijziging kennen : nqkkvi
,

'schip' , os. nako. syngva^ go. siggwan. s^kkva , st^kkva^ go.sigban,

stighan (on. e uit i volgens § 72). s^kkva (caus.)
,
go. sagbjan

(e<;-wijziging van ^ uit a). 3 s. keykvir , 'maakt levend' , en daar-

naar inf. keykva naast kveikja (<C '^kwaikwian) en den contami-

natievorm kveykja.

Aanm. 1. Gecombineerde «<?-wijziging — waar een tweede element meewerkt

(vgl. § 101) — komt in h.et ozw. veel voor, maar is in het ij si. van de een-

voudige wgziging niet te onderscheiden, daar w ook zonder combinatie de

overgangen bewerkt.

Aanm. 2. Bewaarde w^ die onmiddellgk op een klinker volgt, bewerkt geen

wijziging. In deze positie is w vóór de werking der jongere ?^-wyziging

labiodentaal geworden : g. s. mdvar bij mór (§ 102, 2). adj. snivinn , 'besneeuwd'.

Een geval van gecombineerde «^-wijziging met verderen overgang ^ ^ o is

hier ij si. Idji
, Iqjt , lójl , 'schuur' , ozw. lüe <^ oern. *lawsè.

3. Eischen van hetoning hij u- en w-wijziging.

§ 104. 1. De wijziging treedt op in syllaben met fortis en

semifortis, niet in infortissylaben : "^AnulaibaB^ met infortis op

het eerste lid >» Aleifr (vgl. § 99, 2). De praepositie oern. "^anu,

'zonder', luidt met fortis qn , ón , met infortis dn. oern. ''•'ai(w)u >»

on. ey (fortis) en ei (infortis). oern. "^garwian > g(l)rva (fortis) en

gerva (infortis). Naast den volksnaam Hgrd'ar <i "^harudöR staat

de naam van het landschap Hardangr^ nog heden in het noorw.

met de accentuatie Harddnger.

Yoorbeelden voor semifortis : "^Anulaibu (met fortis op de Ie,

semifortis op de 3e syllabe) > Olof (wijziging in beide syllaben

;

in het tweede lid a^ >> a >- ^' >- o >> o), (oern. pi.) "^xtfraidu , 'be-

taling' >> "^afrqd , afrod. '^weraldu >> verold. "^SigwarduR >> "^^Sig-

wqrdr > Sigurdr. n. s. f. '^gamdlu , 'oud' >> "^gamql >- gqmul.

2. De wijziging wordt bewerkt door vocalen met semifortis en

met infortis: qfund^ 'afgunst' << *öf/*-wnc?. n. pr. Ogmundr . qndvegi,
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'de voornaamste zitplaats', qndverdr
,
go. andwairps, n. pr. Rqgn-

valdr , vgl. Ragnarr . qldungr , 'oude man'.

Aanm. Het bijv. nw. barnungr ^ 'jong' heeft a onder den invloed van barn.

4. Breking.

§ 105. Gelijk bij de klankwijzigingen zijn bij de brekingen

te onderscheiden de klanken, die aan de breking onderworpen

zijn, de klanken, die de breking teweegbrengen, de bijzondere

voorwaarden der breking en de verschillende perioden, waarin

zij optreedt.

Gemeenschappelijk no. breking ondergaat alleen é\ het oostn.

kent ook een jonger breking van i. Bewerkt wordt breking van

e alleen door é en u.

Aanm. 1. Breking is een epenthetisch verschijnsel. Na <? treedt als naslag

een zeer korte a of n op, die zich daarna ontwikkelt, zoodat een tweeklank

ontstaat, waarvan de beide componenten tegen elkander opwegen; dan ver-

liest de oorspronkelgke klinker het syllabe-accent, dat overgaat op den para-

sitischen klinker, en men krggt aan het begin een i. Deze tweeklanken be-

houden de waarde van een korten klinker. Handschriften, die boven lange

vocalen accenten schrijven, hebben hier geen accent. En in het ozw., dat

vocaalbalans kent, volgt hier, wanneer op den tweeklank maar één consonant

volgt, het vocalisme, dat na een korte stamsyllabe gebruikelyk is, dus / u a,

niet e o se, \ iata - iatu , niet ^iatse, - *iato. Ook metrisch gelden zulke syllaben

voor kort.

Aanm. 2. Een onmiddellijk voorafgaande w r l houdt de breking tegen:

verda , verpa , svelta , brenna , renna , sleppa , verÖum enz.

1 . a-breking,

§ 106. In het oern. wordt ë gebroken door een a , die in de

volgende syllabe wegvalt : oern. heldaB (Tjurkö), on. hjaldr
,

'strijd', jafn , 'effen' << *ebnaR. Zoo snjallr , 'verstandig', jarpr
,

'bruin', hjalmr , 'helm', oern. eka
, 'ik' (run. hateka , 'ik heet') >•

oostn. en deels noorw. iak, *hed^aningöR ]> Hjadfningar (§ 85).

adv. fjar , 'ver' <" *fera.

Aanm. In plaats van iak heeft het ij si. op een enkele plaats na (zie Ark.

32, 185) altijd, het noorw. meestal ek^ maar toch niet zelden iak (Ark. 30,
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344 vv.). In infortispositie was eka vóór de breking ek geworden. Deze vorm

wordt daarna ook als fortisvorm gebruikt. Zoo reeds Gallebus.

§ 107. Nog in de gemeenschappelijk no. periode wordt e ge-

broken door eene bewaarde a der volgende syllabe : stjarna
,
go.

stairno. hjarta
,
go. hairto. jarknasteinn , 'edelsteen', vgl. go. airkns

,

'heilig', n. pi. jarlar <i *erildR (het sing. erilaR komt oern. her-

haaldelijk voor). /)*ara , 'strand' <C */6rw^ö. sjaldan ^'"zelden', g. s.

fjardar , hjarnar , kjalar , mjadar bij fjqrdr , hjqrn , kjqlr , mjqdr

(§ 110). g. pi. fjarda , hjarna enz. n. s. ;a^o^ , 'krib' <C *e^ö. jadarr

,

'rand' << ^edaraB . inf. hjalpa , 'helpen'; zoo ^;a?c?a , 'betalen'

,

gjalla ,
'klinken'

, bjarga , 'bergen' , '•skjalfa' , 'beven' , skjalla
,

'klinken', hjarni , 'hersenen'. Pjalfi , n. pr. kjalki , 'slede'.

Bjarni , n. pr.

Aanm. In een lerscb runenalphabet heet eene rune hergann (elders ^««r-

/^a?ï), twee andere ar en 6?«r5 (d. i. J)urs), a aan bet einde was dus wegge-

vallen, maar hergann met bewaarde a heeft toch geen breking. Dit is een

getuigenis voor de brekingsperioden.

§ 108. De jongere a-breking is niet in alle dialecten ge-

lijkelijk doorgevoerd; in het zw. en gutn. heeft zij grooter uit-

breiding dan in het noorw. ij si. Hier onttrekt zich er aan eene

bepaalde kategorie van woorden, t. w. de kortstammige woorden,

aan wier einde in het oern. in de § 208, 1, 2 aangeduide periode

een nasaal is weggevallen : inf. eia , hera , skera , stela ,
fela , nema.

Maar langstammig : gjalda , hjalpa. Mannelijke n-stammen : nefi
,

^m , maar Bjarni. Daarentegen vrouwelijke n-stammen : stjarna.^

maar ook è^ra , 'berin'.

Aanm. 1. De infinitieven gingen in het oern. op -an (oergerm. -o;?ow) uit.

Hier hangt dus volgens het bovenstaande de breking van de quantiteit der

stamsyllabe af. Bg de m. «-stammen stamt de breking uit de casus obl., die

oern. op -an uitgingen. De n. s. ging oern. op een klinker uit, die wel a ge-

schreven werd, maar niet a was en dus geen breking bewerkte. Bg de vr.

«-stammen hoort de breking thuis in den n. s., die op a uit oern. ö uitgaat

(de ide. nasaal aan het einde was reeds vroeger weggevallen § 208, 1, i).

Hier is dus de breking ook in korte stamsyllaben klankwettig. Feitelijk komen

feminina met en zonder breking voor {hera , 'berin' , maar jata , 'kribbe'). De
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ongebroken vocaal stamt uit de casus obl., die bg kortstammige woorden

klankwettig geen «-breking hebben (oern. uitgang -un).

Aanm. 2. De oorzaak van de verschillende behandeling ten opzichte van

de breking van lang- en kortstammige woorden, die aan het slot een oern.

nasaal verloren hebben, is deze, dat de verloren nasaal na korte stamsyllabe

nog nawerkte in de quantiteit van den klinker der tweede syllabe, toen de

jongere ^-breking tot stand kwam. Bg het verlies van de nasaal werd de

voorafgaande klinker gerekt, maar toen de «-breking intrad, was deze lange

klinker na lange stamsyllabe, waar hij zwakke levis had, weer verkort, na

korte syllabe echter nog niet. Maar een lange klinker bewerkt geen breking.

(Arkiv 31, 322; zie ook 17, 161 vv.). Hetzelfde verschil in quantiteit en

accent spiegelt zich af in de vocaalbalans (ozw. e na lange, i na korte syl-

labe. Vgl. § 151 aanm.).

Aanm. 3. hjala , 'praten' en skjala , 'praten' , kortstammige verba met

breking, behooren tot de ó/^-klasse, die in bijna alle vormen a in de tweede

syllabe heeft. De breking in den inf. berust hier op andere vormen, indien

niet op de substantiva hjal^ skjal met oudere breking (zie Arkiv 30, 353 v.).

§ 109. Een aantal mannelijke en onzijdige a-stammen hebben

of geen breking, of facultatief breking, of breking in sommige

dialecten, in andere niet: pegn , 'held' , ozw.pidegn . selr , 'zeehond'

,

ode. sidel (ags. seolh) . felmtr , 'verschrikt' . sess^ 'zitplaats'. Erpr

^

n. pr. , naast jarpr , 'bruin' . herg en bjarg. Deze dubbele mogelijk-

heden hangen met de twee brekingsperioden samen. Een oern. para-

digma : sing. "^stertaR , ^stertas , ^stertë , ^sterta ,
pi. "^stertöB , *stertö

,

*stertum , "^stertan moest oudere breking ondergaan in drie casus,

n. g. ace. s., waar a werd gesyncopeerd. Het was mogelijk, dat in

sommige dialecten de overige vormen herstel of behoud van e

bewerkten. Tijdens de jongere brekingsperiode kwam toen alleen

het plurale in aanmerking voor breking (in den d. pi. w-breking).

Maar toen werkte het singulare behoudend. Indien beide brekin-

gen gelijktijdig geweest waren, dan zou maar één casus, de d. s.,

zich er aan onttrokken hebben, en deze zou zeker tegen de overige

niet hebben opgewogen. Bij de neutra zijn de verhoudingen

eenigszins anders. Het paradigma was: oern. sing. *segla ^*seglas

^

*seglë
,

pi. "^seglu , *seglö , *segluin. In n. ace. pi. moest oudere

i^-breking intreden, maar daar deze jonger is dan de oudere

a-breking, werkten ook de genoemde casus behoudend.
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Waar wij wel breking vinden, is die eerst in het sing. (n. g. ace.)

opgetreden en daar bewaard, daarna in het pi. (jongere breking).

Het behoud van e kan tevens andere oorzaken hebben. In

semifortissyllaben treedt de oudere breking niet op. mdr kan

dus onder den invloed staan van sandmelr
,
pegn van hüpegn

,

herg van Iqgherg (het simplex luidt meest bjarg). Bij het simplex

fjall , 'rots' behooren composita als Helgafell , Midfell.

2. u-breking,

§ 110. In het oern. wordt e door een in de volgende syllabe

wegvallende u gebroken tot den korten tweeklank eu^ waaruit

dan io^io en ten slotte JQ volgens § 112 aanm. 2: Nerthus

(Tacitus) >> Njqrdr . go. fllu , on. fjql-kunnigr , 'tooverkundig'

.

germ. "^ferupi (gr. Tiégvöi) ^ (i)fiord , de. ifjor , 'vroeger', go.

hairus ^ on. hjqrr , go. skildus ^ on. skjqldr , ags. heorot
^ ohd.

hiruz, on. hjqrfr . go. fairbus ^ oern. fiur ^ on. fior'^fjqr. ohd.

smeru , ijsl. smjqr. go. hairda , oern. "^herdu ,
on. hjqrd . èjar^

,

'berg'
,

pi. hjqrg.

§ 111. Jongere breking wordt — nog gemeen no. — bewerkt

door bewaarde u: ohd. ehur , run. iufur , iofur , on.jqfurr , 'vorst'

(oorspr. 'ever') . oern. "^'ekulaR , ags. gicel , on. jqkull , 'ijskegel'

.

oern. "^'etunaB '^ jqtunn , 'reus' . Skjqldungar , 'nakomelingen van

Skjqldr'' . 1. go. Ermana-(ricus) , on. Jqrmun-{gandr) , 'groote toover-

stok' , naam van de wereldslang. g. pi. fjogorra <C "^fedurRa (§195

aanm. 6), vgl. go. fidur-falps . acc.pl. fjqrdu^ skjqldu bij fjqrdr
,,

skjqldr mét oudere breking.

Langstammige vrouwelijke n-stammen: cas. obl. stjqrnu
^
jqfnu

{yan jafna ^ 'vlakte'). Yroeger langstammig: fjqru (van fjara, la.

fjervva) . tjqru bij tjara (<C Herwa) , 'teer' . Kortstammige zonder

breking : setu bij se^a . heru bij èera . Zoo ace. pi. tegu bij tegr

(w-stam) , 'tiental' (en tigu bij tigr).

Aanm. 1. Zoowel in de casus obl. der feminine i>^-stammen als in den

ace. pi. der «-stammen stond in het oern. een n aan het einde, en de u was dus
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bg kortstammige woorden van deze typen tijdens de jongere brekingsperiode

lang (vgl. § 108 aanm. 2).

Men moet dus aannemen, dat de n. s. bera e heeft naar de casus obl. Zóó

subst. geta , 'vermoeden'. Omgekeerd heeft bij den «-stam kjqlr de ace. pi. kjqlu

JQ naar den n. ace. s. De wisseling is nog bewaard in eta
,
jata , cas. obl. etu

(modern 72^^ ?
^i^ éénmaal in oysL).

Aanm. 2. Zie over de jongere «^-breking vooral Koek, Arkiv 19, 234 vv.

§ 112. De tweede component van den brekingstweeklank is in

de oudere taal gesloten o, niet open q. Dit blijkt uit diverse

omstandigheden. Runisch komt herhaaldelijk iu voor; het ozw.

heeft in sommige woorden iu (tiughit)^ in andere io (zoo meestal),

maar nooit ^^, ofschoon o hier, althans in sommige posities, vroeg

^ is geworden (bv. vóór r: h(j)rn <i hom ^ maar Mom). De oudste

ijsl. handschriften schrijven io, terwijl zij o meestal door o of a;

aanduiden (hiom : bgrn), In sommige woorden is io in het ijsl.

bewaard : fjogorra ,pjokkr , hjoggu. En waar rekking is ingetreden,

is de tweeklank jó , niet jq : mjólk <C ^tniolk <C ^melku.

Aanm. 1. Tegenover het getuigenis der oudste ijsl. handschriften staat dat

der skaldenrijmen, die van de 10^ eeuw af io met q , niet met o paren. (Zie

F. JÓDSSon, Arkiv 21, 244). Men kan uit deze gegevens afleiden, dat de uit-

spraak in het oudere ijsl. tusschen o en ^ in geweest is. In overeenstemming

met het hestaande gebruik wordt in dit boek jq geschreven.

Aanm. 2. In vele woorden kan j/^ reeds vroeg door de volgende oorzaken

zijn opgetreden. In een paradigma, waarin ia wisselde hetzij met io^ hetzij

met den nog niet gebroken klinker ^, werd ia naar de vormen overgebracht,

die io of e hadden. Daarna werd ia door jongere «-wijziging tot iq (Jq). Dus

werd stiarna—stiornu langs analogischen weg tot stiarna—stiarnu^ waarop

stiarnu }> stjqrnu werd. In de plaats van hiarg (met oudere (^-breking) — *bergum

trad biarg— biargum^ daarna bjarg— bjqrgum. De zoo ontstane wisseling J^—72
correspondeerde met de wisseling a — q in andere woorden en kon aanleiding

geven, dat ook de klankwettige wisseling 705—^o alsja—jq werd opgevat, en

dat dus jo zonder een tusschen stadium ja door jq werd vervangen. Waar er

geen vormen met ja naast staan, is yo, zelfs ./'«, bewaard {fjogorra ,
bjoggu

,

bj^9ü^)' Niettemin schijnt het ijsl. betrekkelijk vroeg ook een klankwettigen

overgang jo '^ jq te kennen, want iets jongere ijsl. handschriften schrijven ook

fiq^ur ,
miqk. — Anders Hultman, Finl. Bidrag 1894. Pippiug, Neuphil. Mit-

teilungen 1902. Zie daartegenover üml. u. Br. pag. 279 vv.
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§ 113. 1. De oudere a- en w-breking treden te gelijk in met

den wegval van a en w Daaruit volgen eenige chronologische

verschillen, a valt eerder weg na een lange stamsyllabe dan na

een korte. Evenzoo i en u. Yoor i blijkt dat uit bijzonderheden

der ^-wijziging (§ 84. 88). Yoor u o. a. uit inscripties. De Sölves-

borg-steen (ca. 750) heeft den ace. s. asmut <C "^asmundu^ maar

den ace. s. sunu. De Helnsessteen (Fyen ca. 800 a 825) hupumut^

maar brupur sunu. Abcdarium nordm. sol , os , maar lagu. Zie

ook § 99 aanm. 1. Bij a-syncope moeten de verhoudingen hiermee

analoog geweest zijn. Dus is de breking in hjalmr <i "^helmaR

ouder dan in iak <C. eka'^ in iorp <C *erpu ouder dan in giof<i ^gehu.

2. Dat a vroeger wegviel dan u^ wanneer de omstandigheden

gelijk waren, is waarschijnlijk. Inscripties met jongere runen hebben

nooit bewaarde a, als deze in de litteratuurtaal verloren is, daar-

entegen wel bewaarde u. De waarde van dit argument wordt

hierdoor verminderd, dat in deze inscripties bijna geen kortstam-

mige a-stammen voorkomen (na lange syllabe is ook u verdwenen).

De ace. s. uar (d. i. ver) op den Grlavendrup-steen (900 a 925) heeft

geen bewijskracht, daar hier ook sun staat. Een argument van

anderen aard kan ontleend worden aan de afwezigheid van breking

bij woorden als segl^ waar het bewaard blijven der e volgens § 109

hieruit verklaard kan worden, dat de w-breking in de meervouds-

vormen klankwettig later moest optreden dan de a-breking in het

enkelvoud. Toorts spreekt voor deze volgorde de toestand in het

w. en ogerm., waar a in ultima regelmatig verloren is, terwijl in

het wgerm. i en w na korte stamsyllabe, in het ogerm. u zoowel

na lange als na korte stamsyllabe behouden is (Oergerm. § 76, 3).

3. Nog onzekerder is de absolute chronologie. hAerAmAlAusR
(Björketorp ca. 700), JiApuwolAfR (Stentofta, iets ouder) toonen

syncope van a na semifortissyllabe. De Eggjum-steen (ca. 700?)

heeft syncope na lange en na zwaktonige syllabe : stain
,
fiskR

,

fokl , skorin , sot (d. i. n. s. n. sótt). Op de veel jongere de.

inscripties (de oudste kort na 800) is syncope regel. Yoor w-syn-

cope leveren, wanneer men afziet van nAkda op den Eggjum-

steen, waarvan het zeer onzeker is, of dit uit "^'nakuda is ont-
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staan, de steenen met het jongere alphabet de oudste bekende

voorbeelden. Glavendrup en andere gelijktijdige steenen (kort na

900) hebben kuhl <i *kumblu , maar ook (kortstammig) sun.

Daarentegen heeft de Köksteen (9e eeuw) nog sunu. Niettemin

heeft dezelfde steen de vormen fiakura ,
ftakurum (gesproken

fiogitra
,
fiogurum^ zie Arkiv 33, 270) met w-breking. Men mag

uit deze gegevens concludeeren, dat de oudere w-breking, althans

in sommige streken — in de 9e eeuw tot stand gekomen is.

(Ygl. § 88 aanm. 2. 99 aanm. 1).

Aanm. De klankverhoudingen van den Eöksteen zijn weinig consequent

en kunnen dus voor chronologische besluiten slechts met groote voorzichtig-

heid gebruikt worden. Misschien is de vorm sunu hier een archaïsme. Maar

de vormen fiakura
,
fiakurum bewyzen toch, — wat men ook van de taal van

den steen denken mag, — dat breking is ingetreden. (Zie nog de addenda).

§ 114. 1. Composita, wier eerste lid een woord is, dat in

den n. s. 6ï-breking heeft, hebben in den regel hetzelfde voca-

lisme als het simplex : hjalmr—hjalmband. De breking kan klank-

wettig zijn, maar kan ook berusten op den invloed van het

simplex.

2. Waar het simplex jo ^jo heeft, heeft het compositum dik-

wijls ja: fem. ö-stammen: jardhüs {JQr9). mjallhvitr {mjqll^ 'versche

sneeuw'), gjafmildr (gjgf). — Masc. w-stammen: hjarndyr {hjqrn).

skjaldsveinn, ^schildknaap'. Maar ook skjqldhlynr^ 'schildenlawaai',

'gevecht'. Het oostn. heeft io. Dit vocalisme kan stammen uit

de simplicia.

Aanm. De verklaring voor ia schgnt de volgende te zyn (Ark. 30, 354.

Umi. u. Br. p. 298). Reeds in het oergerm. gebruiken vele feminina in de

compositie als vocaal aan het einde van den stam a : go. airpakunds. Bij weg-

val dezer a ontstond breking, u-^ ia- en 2-stammen hebben insgelijks in com-

positie veelal a onder den invloed der ör-stammen : go. gardawaldands (stam van

het Ie lid: gardi-)^ a7idalaus (naast andilaus] stam andja-). In het on. zijn vele

«•stammen facultatief «stammen geworden, bv. ace. pi. dsa naast qsu. De
grondvorm van bjarnd^r kan dus *bernadeuRa zijn. In het licht van deze

woorden mag men aannemen, dat in hjalmband (hierboven onder 1) de breking

klankwettig is. De meening, dat in composita a wegviel, zonder breking te

bewerken, is dan onjuist. Een paar woorden met e bewyzen niet het tegen-
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deel. erdgróinn in eene strofe van Egill berust op emendatie; de overlevering

jqrdgróimi is juist, berfjall staat onder den invloed van ém, 'beer' ; metord,

'eer' van meta^ 'eeren\ Bg spellvirki^ 'vernieling' luidt het simplex spell en

spjall. Bij er/skinn, naam van een soort bont, komt het simplex in oudere

geschriften niet voor ; het nnoorw. heeft jarv en erv. Intusschen kan in enkele

woorden de breking zijn uitgebleven volgens § 115, 1.

3. Eischen van betoning bij breking.

§ 115. 1. a- en w-breking komen niet tot stand, wanneer een

woord in den zin relatief onbetoond is: medan^ vgl. go. mippanei .

ed^a , run. ipa , d. i. epa . medaL

Aanm. 1. Voorzoover ij si. ek -- naast oostn. iak — niet een voortzetting

is van oern. ek (§ 106 aanm.) kan het ook onder dezen regel vallen. Het

zet dan oern. eka in zwaktonige positie voort.

Aanm. 2. Onder dezen regel vallen ook woorden als berfjall (§ 114 aanm.),

voorzoover zij fortis op het tweede lid hadden. By berfjall spreekt daarvoor

ook de breking in het tweede compositielid (vgl. § 109 en hieronder onder 2).

2. Oudere breking blijft ook achterwege in semifortissyllaben.

Zoo in het tweede lid van Helgafell , Mosfeil (simplex fjall)
,

Sólberg. Zoo ook in de namen op pér^per^dir als Hamdir (oern.

owlpupewaR).

3. Jongere breking treedt wel op in semifortissyllaben: Eyrgjafa
,

n. pr. (mythisch) . rddgjafi ,
'raadgever'.

# II. Jongere klank wetten.

§ 116. d wordt in het midden der 13e eeuw tot o, ook indien

geen u oi w volgt. Zij valt dan samen met de door 2^-wijziging

uit d ontstane q. Het uiterlijk kenmerk van den overgang is, dat

de door ?^-wijziging ontstane q thans weer d geschreven wordt.

In de 14e eeuw heeft daarop een hernieuwde overgang vq >> vó

plaats (vgl. § 101, 1), maar nu valt v vóór ó niet meer weg, en

vormen als kvómu , vón enz. behoeven nu, waar zij voorkomen,

niet meer op contaminatie te berusten.

Aanm. De hedendaagsche uitspraak van d is diphthongisch, namelgk au.

Misschien is deze uitspraak reeds oud (Oergerm. § 69 aanm. 2).
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§ 117. 1. e gaat in het begin der 14e eeuw in het ijsl. in ei

over vóór ng : geingu
,
feingu.

2. ë in de verbinding hve gaat in de 14e eeuw vóór r dikwijls

in o over : hvorr , hvorfa , hvorsu ,
hvort.

§ 118. 1. q gaat in de 14e eeuw in het ijsl. voor ng in au

over : fqng >> faung.

2. In andere posities wordt ^ >• ^ en valt dus samen met de

^-wijziging van ö: bom '^ b^rn. De moderne schrijfwijze is ö

(§ 14 aanm. 4).

§ 119. oe en é vallen omstreeks het midden der 13e eeuw samen

in sé. Sedert dien tijd rijmen oe en é met elkander. De moderne

uitspraak is wi. Yoorbb. : bwta
, f^ra.

§ 120. Wisseling van e en
<f>.

Yerscheidene woorden toonen eene

wisseling tusschen ë en gesloten
(f).

In de meeste gevallen is (j)

oorspronkelijk en e uit <j) ontstaan: k(f)mr en kemr (koma) . s^/r en

sefr (sofa , 'slapen') . tr0r en tre^r {troda , 'treden') . <l>fri en efri

.

fr^rinn en frerinn. De delabialisatie wordt door Koek, Arkiv 9, 150

en aanm. aan relatief onbetoond gebruik toegeschreven.

Er zijn gevallen, waar de verhouding eene andere is. ^^/^ en

edli 'natuur' kunnen ontstaan zijn uit oudere wisselvormen ^aduli

en *a^ili. Over de wisseling in woorden als reru , rt^ru zie § 101, 3.

Aanm. Zeer uiteenloopend is het vocalisme in het verbum ff0ra ,
^era

,

^iora <^ '^garwian . De vormen met hebben f-wgziging en «^-wijziging, die

met e alleen «-wijziging (in infortis-positie bleef de «ó^-wijziging achterwege;

de oudere /-wgziging was in fortispositie tot stand gekomen), die met io breking,

hetzij van (?, die met a in klankwisseling stond, hetzg van eene e, die in

onbetoonde positie vroeg, en wel vóór de breking, uit aé was ontstaan. Het

adjectief gqrr, dat als participium gebruikt wordt, heeft alleen u- (resp. to-)

wijziging.

§ 121. é wordt in den loop der 13e eeuw ijsl. jé: hjér << hér.

De moderne spelling is é en je ; de uitspraak is jë.



64 Klankleer. § 122—124

III. Rekking en verkorting.

§ 122. Bij wegval van een consonant heeft in vele gevallen

verlenging van een voorafgaanden korten klinker plaats gehad.

De gevallen van consonantverlies, die hier in aanmerking komen,

zijn 1. vóór een consonant, 2. aan het einde, 3. intervocalisch.

§ 123. De gevallen van rekking bij verlies van consonant

vóór consonant zijn:

1. bij verlies van nasaal (n m): mét ^ nijsl. mil ^ 'gebit van een

paardentuig' << "^minpla (over den overgang ^ >> e zie § 73) . ivi^ja
,

'heks', vgl. ags. inwid ^ 'boosheid' . fifi , 'monster', vgl. fimbulvetr
,

'groote winter' (bij het einde der wereld) . dss , 'balk', go. ans

.

dss
,
Qss , 'god' <C *ansuR . gas , ndl. gans . ósk , 'wensch', hd. wunsch.

2. bij verlies van & (oude ^ of uit p) : hvdrr
,
go. bapar (oor-

spronkelijk hvaffarr , n.pl. hvdrir <i'^hvaMR). Skdney , ags. Sceden-

ig . mal
,
go. mapl.

3. bij verlies van w\ pir <] "^piwB <C '^pewiR^ go. piwi (§ 86).

Ie s. praet. knid'a van knyja (<< "^^kniujan)^ 'drukken' (§ 84

aanm. 4). rrmr^ 'meisje' << ^mëwB <C *mawiR. n. pi. ddnir, 'ge-

storven' <^ *dawniR, bij ddinn, part. perf. van deyja (§ 170, 2).

Ie s. praet. strdda <C ^straiü(i)dö^ bij strd^ 'strooien', prdda van

preyja^ prd (§ 338, 5). /ar, 'weinig' << "^fawR, go. pi. fawai.

Vgl. § 102, 2,

Aanm. 1. n^ vóór h was reeds oergerm. weggevallen: J)ótta <:i*J)unhtö,

go. Jbühta.

Aanm. 2. Over rekking bij verlies van k in de verbinding hw zie

§ 177, 3, 2.

§ 124. Rekking bij consonantverlies aan het einde:

1. bij nasaalverlies : praepos. i <C in . frd •< fram. adv. pd^ go.

pan. ace. pi. pd^ go. pans . tvd, go. twans.

2. bij verlies van h: praet. frd<C*frah^ van fregna^ 'vragen,

vernemen', pd van piggja^ 'aannemen', brd <C *brah van hregda^

'zwaaien', sa, go. sab.

3. bij verlies van w. n. ace. s. kné^ 'knie' <^*knew{a)] tré,
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'boom' << Hrew{a)^ go. kniu , triu, hlé^ 'schuilplaats', ags. kléow.

strd^ 'stroo' << *strawa, ags. stréaw.

Aanm. Deze regel is in den grond slechts een bijzonder geval van de

§ 126 besproken rekking van betoonde vocalen aan het einde in monosyllaba.

§ 125. Bij intervocalisch consonanteiiverlies heeft in den regel

geen rekking plaats. De lange klinker, die in de litteratuurtaai

optreedt, is meestal volgens § 126 te verklaren. De consonanten,

die in aanmerking komen, zijn 1. A, die in deze positie regel-

matig, 2. w, die vóór w, 3. hw^ die regelmatig wegvalt.

h: fé<i feu <C *fehu.

w : n. ace. pi. kné^ tré <C *kne(w)u, Hre(iü)u,

hw: o << *ah(w)u, go. ahwa.

Aanm. Dat de rekking in /é, kné^ tré jonger is dan het verlies van de

consonant, blijkt hieruit, dat de vocaal door de volgende u geen wijziging

ondergaat (§ 99, 3). Daarentegen toont de «^-wijziging in g^ indien zij niet

op het voorbeeld van andere ó-stammen berust, dat de a vóór het verlies der

u lang was, en dat dus, bij het verlies van den dubbelen medeklinker hw

rekking heeft plaats gehad, ook wanneer eerst w vóór u en daarna h is weg-

gevallen.

Van sjd 'zien' komen de vormen sèa , séa
, ozw. ook sïa voor (over t zie

Ljudhist. I, 150). De vorm met langen klinker is volgens het bovenstaande

de oorspronkelgke; sè'a toont eene secundaire verkorting en is een overgangs-

vorm tusschen sèa en sjd. Vgl. nog § 177, 3, 2.

§ 126. In eenlettergrepige woorden heeft rekking van aan

het eind staande vocalen in betoonde syllabe plaats. De meeste

der § 124 en 125 aangevoerde woorden kunnen onder dezen

regel gebracht worden. De rekking komt ook voor bij woorden,

die van ouds op een klinker uitgaan : pron. sa
,
go. sa . fem.

sü <C *su < *sö
,
go. ,90. On. svd is go. swë en swd. Maar voor

deze woorden is ook eene andere verklaring denkbaar, namelijk

dat hun lange klinker samenhangt met hun gebruik met verschil-

lende accentuatie (§ 128).

§ 127. Yóór ht (waaruit tt) zijn korte klinkers gerekt: véttr^

5
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vwtir , ^wicht' < *wihtiR (§71 aanm. 3). dtta
,
go. ahtau. mdttr

,

^macht'. réttr
,
go. raihts . dóttir < *9uhtasr, sótt < *sw/ifö

,
ga.

sauhts . wo7^ , wa^^
,
go. nahts.

A anm. 1. Over den overgang i^ e O as) en « ]> o in jj^'^^r , réttr , c?o7^t>
,,

sótt zie § 71. 77. Over de wisseling ó—d in nótt § 101, 1, 2.

Aanm. 2. In 7&o7te
,
J)dita , o^/ü; (go. ühtioö\ léttr (go. leihts\ is de ver-

lenging oergerm. In sótta , 'zocht', o7fó
, 'vrees' (vgl. cegja , 'vrees aanjagen') is

de vocaal etymologisch lang.

§ 128. Er bestaat een wisseling van korte en lange klinkers,,

die samenhangt met het syllabe-accent. Alleen de verkorting

schijnt hier klankwettig te zijn, maar het omgekeerde verschijnsel

komt analogisch veelvuldig voor. Een aantal woorden, grooten-

deels eenlettergrepig, met oorspronkelijk langen klinker, ver-

korten dezen in infortispositie (Koek, Ljudhist. § 103. 406):

vér^ ér^ ace. pi. pa
,
praepos. d

,
/m , coni. pa

^ pó ^
pótt ^ i^ron.

vdrr
,
pron. drr,pron. jf)t^,adv. nu. Al deze woorden komen meer en

min veelvuldig met korten klinker voor. Voor het taalgevoel ont-

wikkelde zich daaruit de regel: „infortisvormen met korten

klinker krijgen als fortisvormen langen klinker." Zoo kan de

lange klinker verklaard worden in een aantal woorden, als n. s. m.

sa, ace. s. f. pd (<C *pd <C *pö(m))^ n. pi. p^r (met i?-wijziging

<I *paR <C *paR <C *pöz)^ d. s. mér^pér^sér^ praepos. ór (naast

or ^r) ; zoo ook het zeldzame dt (adv.), df (praepos.) voor at , af,

Aanm. 1. De woorden op een klinker als sd^Jfd kunnen ook onder § 126

gebracht worden. By woorden als /é , kné (§ 124. 125) kan zelfs aan een

wisseling van fortis- en infortisvormen niet gedacht worden, en daar hier de

wegval van een consonant niet de oorzaak der verlenging zijn kan, blijft

alleen de verklaring volgens § 126 over. Maar die verklaring is onmogelyk

voor de gevallen, waar een consonant volgt (als mér
^ fier ^ sér

^
J)ser)^ en hier is

dus de hierboven gegeven regel van kracht.

Aanm. 2. Noreen stelt Gramm. § 121 een regel op, volgens welken een

korte klinker verlengd wordt voor tautosyllabische R. Daaronder zouden mér
^

fier , sér
, fiser , ór kunnen vallen. Maar niet het zeldzame dt , df. Dat de ge-

noemde regel echter niet juist is, blijkt uit een reeks voorbeelden: mergr ^

stam germ. '^mezga^ vgl. obulg. mozgu , 'hersenen', av. mazga . frer\ fr$r ,.

'vorst', een woord, dat bgna alleen in het sing. gebruikt wordt, leer
,
go. kan ...
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gier , ndl. glas. k0r , 'keuze'. kr0r , 'lijk', en het verbum h'$rna , 'verdorren',

waar de korte klinker evenals bg mergr in alU vormen vóór tautosyllabische

R staat. In Larsson's Ordfórradet komen een aantal voorbeelden van spora-

dische verlenging vóór andere consonanten dan R voor; daaronder eenmaal

éc (modern ysl. jeg is uit ek ontstaan; het is geen geval van breking, daar

de vorm dan *jag^ *jak zou luiden). (Mededeelingen in briefvorm van Koek).

Aanm. 3. De onderlinge verhouding der vormen van eenige der hier-

boven besproken woorden is zeer ingewikkeld. Uit de grondvormen '*wiR (go.

weis\ lange ï)^ mir
^ fiir ^ sir werd in semifortispositie volgens § 74. 75 wër

^

mër
^
]}ër ^ sër . In infortispositie werden wlr ^wer tot wïr^wër. Toen kreeg men

naast nür , mër enz. ook mïr , mer enz. In 't gsl. zgn de gewone vormen vér
,

tnér enz. Maar gutn. mlr , ozw. mr.

Go. UZ is oern. '^uR ; daarbij komt een fortisvorm *üR . In relatief onbe-

toonde positie wordt *üR ^ *öR , waarbij later in fortispositie ook *öR komt (of

öR uit üR in relatief onbetoonde positie). Al die vormen kunnen dan ook in

sterktonige positie gebruikt worden, en dan ontstaan de vormen met ^-wgzi-

ging : yr , 0r ,
^r , oer. Deze komen alle voor.

Aanm. 4. Het woord jdrn , 'gzer' komt voor in de vormen lam ^earn
^

jam {earn wordt genoemd door den schrgver der verhandeling Urn Stafrojit

in de Snorra Edda). Een voorbeeld voor verlenging vóór R is dit woord in

geen geval. Waarschgnlyk is het uit het Keltisch overgenomen. Zie Marius

Kristensen in Nordiska Studier (feestbundel voor Noreen 1904), Koek, Ljud-

hist. 2, 288. In een mededeeling in briefvorm wgst de laatstgenoemde er op,

dat lam de normale vorm is. a kan verlengd zgn bg de verlegging van het

accent {ia'^jd^ g^lgk /ear^/jdr en ^èreuta ^ brjóta.

§ 129. Er heeft in een jonger periode (13e eeuw) in het ijsi.

een rekking plaats van a en labiale vocalen vóór l -\- labiale of

gutturale consonant : hdlfr , hjdlpa , hjdhnr , kdlfr
,
folk , mjólk

,

ülfr. Deze l is cacuminaal. De regel kan dus ook geformuleerd

worden: gutturale vocalen in gesloten syllaben worden verlengd

voor cacuminale l.

Aanm. Een paar woorden hebben soms verlenging vóór In Is: hals , 'hals'

,

Qln , 'el'. In ^In (en qIu) is de groep In door syncope ontstaan, zoodat / cacu-

minaal kan zgn. hals (naast hals) beteekent misschien een begin van uitbrei-

ding van het verschynscl.

§ 130. Vocaalverkorting heeft dikwijls plaats voor geminaten

en voor consonantengroepen, echter niet voor alle (vgl. § 127),
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en alleen onder bepaalde voorwaarden. De accentqualiteit der

syllabe speelt hier een rol. Zie Arkiv 7, 372 aanm. ; 8, 269

aanm.; 19, 94. Ljudhist. I, 10 en passim. De hoofdvoorwaarde

is, dat de syllabe accent 1 (§ 18) heeft. Dus n. a. s. n. gott

bij gódr , 'goed'. Zoo de pronominale vormen minn
,
pinn , sinn

(dikwijls minn enz.), neutr. mitt
^
pitt ^ sitt , ^a.ss^

, 'ganzerik' bij

gas , 'gans', flestr , mestr met verkorting êei >> e. Zoo engi , neutr.

ekki^ ''geeTi^<^*einngi , '^eittki (gi , 'niet'), ekkja , 'weduwe' << *einkja
,

de. enke , vgl. einka- , 'alleen' . Helgi <i *hëeilag^ . edda , 'groot-

moeder', vgl. go. aipei . endimi , 'wonderlijke zaak', waarnaast de

nieuwe samenstelling eindoemi . hestr , 'paard' <C *hëistr << ^hsëïstB

<C *ha(n)histaR (in grammatische wisseling met ndl. hengst), n. pi.

hestar << hmstaR (§ 134) . prestr met è << ê (overgenomen uit

ags. prést).

Aanm. 1. Bij accent 2 blijft de lange vocaal of tweeklank: ótia
^
go. ühtwo .

dóttir . n. pi. beiskir
,
'bijtend' ; daarnaar ook n. s. beiskr (ace. 1) . freista , 'be-

proeven'
,

go. fraisan , maar fraistubni . Veizla , 'onthaal' heeft misschien ei

naar het verbum veita., of het had ace. 2 naar het voorbeeld van andere

tweelettergrepige woorden (klankwettig ware accent 1; de grondvorm is

'^waitislö^).

Aanm. 2. Samenstellingen met Fórr als eerste lid hebben 6 vóór vocaal

en vóór h : Póról/r , Pórarinn , Pórhailr. Vóór andere consonanten heeft ver-

korting plaats : Porstei?m , rorvaldr ,
Porbjqrg . Als tweede compositielid behoudt

de naam 6: Bergpórr
.,
Haldórr\ evenzoo in de namen Pórdr en Póra.

Aanm. 3. Het adjectief ülr ^ illr is ontstaan uit *in-uiilaR (met verster-

kend in-). Dit werd H-ybilR ]> ^ïyiill^ Hbill. De ace. s. luidde '^-ybilan ]>
Hyblan "^ Htlan ^ illan . Hier werd i verkort, daar de syllabe accent 1 had.

Uit den zóó ontstanen vorm illan is een n. s. illr geabstraheerd. De faculta-

tieve lange klinker stamt uit den ouden n. s. Hbill. (Ljudhist. 1, 10.)

Aanm. 4. Over verkorting in relatief onbetoonde positie zie § 128. Ver-

korting vóór vocaal § 137.

IV. Behandeling van den hiatus.

§ 131. Waar twee vocalen op elkaar volgen, is drieërlei be-

handeling mogelijk, 1. contractie, 2. bewaring van den hiaat,

3. overgang van den eersten klinker in semivocaal, gepaard met

accentverplaatsing. Tot contractie is ook te rekenen het intreden
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van i of u op de tweede plaats in een tweeklank, voorzoover

geen accentverplaatsing tot stand komt.

§ 132. 1. Contractie heeft het meest plaats bij sonanten van

gelijke of ongeveer gelijke qualiteit. Bij gering verschil domineert

de eerste, die ook het zwaarste accent heeft. Dus

:

ë -j- e ^ i ^ é : d. s. knee >> kné.

i + ^ , ^ > / : n. s. frii J> fri.

u-\- 'U^o^ d : g. s. trdu >> tru.

ö + M , o > o : d. pi. bóundum >> hóndum.

a-]- a ^ d : ace. s. hldan ^ hldn.

De uitgangen bevatten hier vocalen, die in gevallen, waar

geen hiaat aanwezig is, bewaard zijn; hun ontbreken kan dus

niet door syncope, maar alleen uit contractie verklaard worden.

De niet gecontraheerde vormen, die er naast voorkomen, zijn

dus analogieformaties.

2. d -\- u ^è..\. o -f- M ^ (>' : d. s. en pi. bldum , hlqum I> hlóm
,

'blauw'. Maar ook door analogie bldum , blqum. Zoo van fdr {<i

'^fawR<i^'fawaR § 123, 3) d. pi. fdum
^ fdm ^ fgm.

Aanm, Misschien is ook dit geval nog op te vatten als een van con-

tractie van gelijksoortige klinkers. Overigens kan men de vraag stellen, of

de niet gecontraheerde vormen niet op één lijn gesteld moeten worden met

die, waar de hiaat bewaard is volgens § 135 aanm, 5.

3. d -\- u is zeldzaam : haukr <C "^hafbJukaR (§ 203, 2) 'havik'.

Zoo haustr , haust , 'herfst' <C ^ha(r)bustci{R).

§ 133. Bij grooter verschil tusschen de klinkers blijven aan-

vankelijk, en meestal ook op den duur, de beide elementen be-

waard, maar men krijgt toch verschillend resultaat, afhankelijk

van het accent. Niet alle groepen zijn gelijk behandeld.

§ 134. u + i.

1. Wanneer de i oud is, bewerkt zij i-wijziging, en er ont-

staat wi. Hieruit kan worden 1. ÏR door syncope der i : n. pi.

*hmstdR > *hïëstaR. 2. c^^ door contractie : n. s. "^hmstaR >>
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*hëistR. In beide vormen heeft daarna verkorting plaats gehad;

het resultaat is ë , ijsl. e : pi. hestar^ sing. hestr. Nom. pi. '^na(h)isteR
,

'naaste' > *n^ïstiR > naêstir (met syncope) ; hier is de lange ae^

bewaard, misschien onder invloed van den comparatief nserri.

Evenzoo in den n. s. ncestr in plaats van *nestr <C *nëistr <I

*nsëïstaR. 3. De hiaat blijft bewaard, indien de tweede vocaal

voldoende accent heeft: hseingr, 'een soort zalm', afleidsel van

hdr^ 'haai', sseing, 'bed', misschien uit *sawing of ^sawing bij

*5«/ja, go. siujan (hier in den zin van het samenvoegen der

planken). In beide woorden is het suffix -ing aanwezig dat een

bijtoon heeft. In een jonger periode heeft ook hier contractie

plaats : h^ngr, sêeng,

Aanm. 1. Het verschil tussclien geval 1 en 2 berust op de syncopeerings-

wetten. In den n. pi. *hseistöR is de i der 2© syllabe volgens § 159 gesyn-

copeerd; er blijft dus sê over, en de ë van gsl. hestar is dus verkorting van x.

In den n. s. *haëistaR is de a der derde syllabe volgens § 155, 2 gesyncopeerd,

en sei is dus gebleven en daarna gecontraheerd tot aéi. De e van ijsl. hestr is

dus verkorting van xi.

2. Wanneer de i een jonge i is, uit een anderen klinker ont-

staan, die geen ^-wijziging bewerkt, blijft de verbinding at twee-

lettergrepig : pdi , 'pauw' (vreemd woord) . n. s. ddinn , 'gestorven'

(§ 123, 3). n.pl. fdir van fdr. n. pi. Mir van Mr, 'hoog'.

§ 135. i , f + een a-, o- of w-klank.

1. In woorden met accent 1 blijft het sterke accent op de eerste

syllabe, en daarmee de hiaat, behouden : tio ,, Uu ,
go. taihun , niu

,

'negen'.

2. In woorden met accent 2 wordt de Ievis der tweede syllabe

versterkt tot fortis ; het hoofdaccent wordt naar de tweede syllabe

verlegd ; de e ^ i der eerste syllabe wordt semivocaal : n. ace. n.

prju <C *pri(j)u
,
go. prija . n. ace. f. prjdr < *priCjjar <. prijöR

(zoo Tune) . sjd , 'zien' < sëa . fjdndi , 'vijand , duivel' << *ftand^ .

hjón , hjü , 'huisgenooten' uit *hïwun , *hïwu . fjós ,
'stal' <C féhós

(§ 81). g. s. fjdr<Cfear^ van /g, go. faihu,

Aanm. 1. Waarscbijnlgk stond oorspronkelgk voor den hiaat altijd accent 1.
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(zie Koek, Arkiv 14, 219). Maar in elk geval hadden dan vele woorden analogisch

accent 2 aangenomen, daar deze accentuatie over het algemeen die der twee-

lettergrepige woorden is.

Aanm. 2. Het neutrum prjil (<I *]jriju) zal op de volgende wijze te ver-

klaren zgn. Het fem. luidt oorspronkelijk /nyó^ met accent 2 (naar de analogie

van gelgk gevormde woorden zonder hiaat als *gödöR (^ g6Öar\ wsiMmt J)rjdr.

Naar het voorbeeld van dezen vorm kreeg *]}ri(j)u accent 2 vóór de apocope

van u (vgl. ord <C *ordu). Dit accent was oorzaak van het behoud van u en

van den overgang iu ^ j^L — In nm , tiu is u bewaard, daar in het oern. achter

de u nog een nasaal stond. Deze woorden volgden niet dezelfde analogie als

*J)riju, maar behielden accent 1, daar zij in het verband stonden van andere

t(?lwoorden als einn, tveir, enz.

Aanm. 3. Van infinitieven met oorspronkelijken hiaat is bij sommige

accentverplaatsing ingetreden, bg andere niet: 5/« , 'zien', go. saiban . tja
^

'toonen', go, gateihan. //^
, 'leenen', go. leifvan. Maar 5/0, 'zeven', ^««a ,

'over-

wegen'. Een vaste regel bestaat hier niet; misschien berust het verschil op

dialectmenging. De moderne zw. dialecten gaan in dit opzicht betrekkelijk sterk

uiteen. Waar de accentverplaatsing tot stand is gekomen, had het woord —
naar het voorbeeld van andere infinitieven — ace. 2.

Aanm. 4. Een voorafgaande v schgnt de accentverplaatsing en diphthong-

vorming tegen te houden, zeker daar vj aan het begin moeilyk te spreken is.

Dus g. pi. véa , n. pi. Sviar.

Aanm. 5. Ook bij de § 134 besproken voorbeelden voor de opeenvolging

a (^ se) -\- i is ongetwgfeld de accentqualiteit van beteekenis. Maar het

resultaat is een ander, en dat ligt in den aard der vocalen. Bg 8è-\- i bestaat

de keuze tusschen absorbeering van den tweeden klinker door den eersten en

hiaat; de hiaat treedt hier juist op bg betrekkelyk sterke accentutie van den

tweeden klinker; een stygende diphthong kan hier niet ontstaan. Bg e^i-\-

fl, o, u bestaat de keuze tusschen hiaat en accentverplaatsing; hier treedt de

hiaat op bg sterke betoning van de eerste syllabe. Dus: hseingr^ tweeletter-

grepig met accent 2, maar sjd eenlettergrepig met accent 2; hesti' eenletter-

grepig met accent 1, maar nm tweelettergrepig met accent 1.

Aanm. 6. Het is begrgpelgk, dat bg sommige woorden onzekerheid heerscht,

en dat de contracties toenemen. De hiatus blijft een labiele toestand. Uit de

handschriften is dikwyls geen zekerheid te krggen omtrent de uitspraak, daar

/ als i geschreven wordt. Oern. *hïwun is on. hïu, waaruit op den duur hjii., maar

het is onzeker, hoe lang de uitspraak hlu bestaan heeft. Bij prjïi is een crite-

rium voor de chronologie van den overgang lu'^ j?l het bewaard bigven van

u in de syncopeeringsperiode (zie aanm. 2). Een ander criterium vormen de

datiefvormen knjdm , trjdm met a naar den g. pi. De tweelettergrepige vormen

luiden g. pi. *trea , *knea , d. pi. *treum , *kneum (waaruit trjóm , knjóm). De
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eenlettergrepige vormen g. pi. trjd, knjd konden het doen schijnen, of de « tot

den stam behoorde, en gaven dus aanleiding om ja naar den d.pl. over te brengen.

Aanm. 7. Van gelgken aard als de accentverplaatsing in den hiaat is

die in alle oude en brekings-tweeklanken, die met i beginnen: iu '>jt(^jó.

ia ;> ja. io , ia > jo
,
ja . iq ]> jq,

§ 136. ö ,
?l -f" een a-, 6-, i-klank.

Ook hier bestaan twee mogelijkheden, behoud van den hiaat

en het ontstaan van een stijgenden tweeklank, en ook hier speelt

het accent een hoofdrol. De meeste voorbeelden zijn composita,

waar accent 2 heerscht : Bqdvildr <C '^Ba9u(hjildr^ ags. Beado-

hild, fjqlverrinn, 'druk' <C ^felu-errinn. In simplicia heerscht

meestal de hiaat: róa^biia (als sia). Enkele voorbeelden zijn er

voor accentverplaatsing in enkelvoudige en afgeleide woorden

:

kviga , 'jonge koe' bij kyr. pron. vdrr <C *warr <C "^uRarR <C

*unzaraz (zie § 296 aanm.). Wanneer men daarentegen in

Stockh. hom. leest sqvar (d. i. shuar)^ dan bewijst dit niet, dat

'hier va gesproken is; vgl. in hetzelfde handschrift scvar met

accent op v. v is hier eene schrijfwijze voor u (§ 14, 4).

§ 137. Yocaalverkorting in den hiaat komt voor, maar is

geen regel. De dikwijls gestelde formule: 'een lange klinker vóór

een klinker wordt verkort' is schromelijk overdreven. Waar
accentverplaatsing naar den tweeden klinker tot stand komt en

de eerste semivocaal wordt, heeft er natuurlijk eerst verkorting

plaats. In vele gevallen is de eerste klinker etymologisch kort,

maar toch niet altijd: le\ 'zeis', g. s. Ij d-, zoo ook het verbum

Ijd uit *lïa (§ 135 aanm. 3). De eventueel lange klinker is ver-

kort, en de korte is verder verkort tot semivocaal. Waar de

hiaat blijft, kan de vraag naar de quantiteit alleen benaderd

worden door het onderzoek van handschriften, die regelmatig

accenten schrijven. Koek constateert (Arkiv 13, 174 vv.), dat in

Stockh. hom. een zekere neiging tot verkorting bestaat, maar

niet bij alle vocalen in gelijke mate; meer bij ü en / dan bij o.

Het accent ontbreekt regelmatig bij snua (26 maal), bua (22 maal),

niu (12 maal) en andere woorden; daarentegen schrijft het hs.
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óask
,
glóa

,
gróa. Slechts het praefix d komt voor vocalen zonder

accentteeken voor. Daar woorden, die met d samengesteld zijn,

dikwijls den hoofdtoon op de tweede syllabe hebben, toont dit,

dat de neiging tot verkorting van vocaal voor vocaal sterker

is in minder sterk betoonde syllabe.

Aanm. De vraag naar de metrische waarde van lange klinkers voor een

vocaal is een gansch andere. Hier geldt het slechts de mogelijkheid, om
zonder onnatuurlijke betoning aan twee syllaben den duur van ééne lange te

geven. Daarbij is het natuurlijk niet onverschillig, of tusschen de vocalen

een consonant staat of niet. Het is dus zeer begrijpelijk, dat in poëzie bica

een gelijke plaats kan innemen als siela. Omtrent verkorting der u van è«ö

blijkt hieruit niets. Overigens is hier in aanmerking te nemen, dat metrische

quantiteitsregels voor een groot deel het maaksel zgn van moderne metrici.

II. DE VOCALEN DER ZWAKTONIGE SYLLABEN.

I. Zuiver qualitatieve veranderingen.

§ 138. De overgang van ide. Ö in r^, die in stamsyllaben

voor het geheele germ. zonder uitzondering geldt (Oergerm.

§ 38), is ook in eindsyllaben regel. Reeds op de oudste inscripties

komt deze a zeer dikwijls voor: oern. n. s. m. erilaR ^ wiwaR,

ace. s. n. horna. on. ace. pi. daga <C "^dagan, ace. s. hlindan.

Maar 6 blijft als in het wgerm. en wordt daarna u vóór m :

Ie pi. etum
,
go. itam . d. pi. dogum , ohd. tagwm

,
go. dagam.

Aanm. 1. Voor een labialen klinker der derde syllabe is een zwaktonige

ó insgelijks a geworden; daarop is a door 2^-wijziging tot q geworden, welke

in infortispositie in o , w is overgegaan : oergerm. ^an])örö
,
go. anpara , on.

qnnur uit ^anparu. De heerschende, ook Oergerm. § 71 uitgesproken, meening,

dat in zulke gevallen oude Ö bewaard zou zijn, is onjuist. Zie Koek in Fest-

skrift udg. av Lunds Universitet (1918) en vgl. § 144 aanm. 4.

Aanm. 2. De overgang «><?,/. Het part. praet. der sterke verba

heeft in het oern. zoowel den uitgang -enaR (^ -inaR) als -anaR gehad. Voor

het bestaan van -anaR kan aangevoerd worden 1. het ozw. substantief ^z/^ï^aw

,

bundon (waarnaast Imndin)^ 'schoof', een vrouwelijke vorm van het participium

van binda\ 2. de aanwezigheid van «-wijziging in groote groepen van verba,

t. w. bij kl. 2, kl. 3 (voorzoover de stam niet op nasaal + consonant uitgaat),

kl. 4, en de doorgaande afwezigheid van z-wijziging bij kl. G (woorden van het
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type sleginti hebben palataalwijziging). Yoor het bestaan van -enaR {-inaR) (vgl.

go. fulgins) pleit oern. haitinaR (Tanum), misschien ook slaginaR (M0jebro;

de interpretatie van dit woord is onzeker), en tot op zekere hoogte ook de

afwezigheid van a-wgziging in het part. praet. van kl. 1 (kl. 5 komt niet in

aanmerking). Daarentegen berusten zeldzame vormen met t-wgziging als ozw.

byndin , drykkin ten deele op schryffouten, deels zijn zg anders te verklaren

(palataal-wgziging resp. invloed van verwante vormen, bv. ozw. hs^vin naar

hxjia). De vorm skorin op den Eggjum-steen kan moeilgk voor -inaR worden

aangevoerd, daar hg «-wijziging heeft. In het litteraire on. is de uitgang van

het part. uitsluitend -enn , -inn. Op grond hiervan neemt Koek, Beitr. 23,

484 vv. aan, dat a in zwaktonige syllaben laat oern. (na de syncope van a

in ultima) voor nasaal -|- consonant e ^i is geworden. Eene andere mogelgke

verklaring is, dat de uitgang -enn , -inn bij die verba, die vroeger ann hadden,

berust op het voorbeeld der verba, die van ouds -inn «[ -enaR) hadden. De

vorm is dan, maar ook indien hy klankwettig is, jonger dan de jongere

2-wgziging. Tegen de laatstgenoemde verklaring kan echter ingebracht worden,

dat dan eene talrgkere klasse het voorbeeld van eene minder talryke zou z^n

gevolgd. Want het schgnt, dat de uitgang oorspronkelijk alleen dan -enaR

was, wanneer de eerste syllabe eene i bevatte. Zie nog Noreen, Indg. Forsch.

14, 399 vv., Koek, Indg. Forsch. 33, 337 vv. — Een verzwakking van a tot

e komt ook in een paar proclitische woorden voor: conjunctie en, lidw. enn

(vgl. § 187 aanm.).

Participia van kl. 4 hebben geen a-w^ziging, wanneer de stam van het

verbum op m uitgaat: nema — numinn\ svima — suminn. Dit toont, dat ten tgde

der jongste periode van ö-wijziging (§ 76, 2) de uitgang -inn was. Dit stemt

goed overeen met skorin op den Eggjum-steen. De o van het part. kominn

staat onder den invloed van het praesens koma.

In tegenstelling met de overige verba van kl. 1 heeft bedinn (van biöa) e.

Deze vorm staat onder den invloed van het part. bedinn van bid^a (kl. 5).

§ 139. Oergerm. e in zwaktonige syllaben is vroeg oern. i

geworden

:

1. in oorspronkelijke ultima voor consonanten (de duidelijke

voorbeelden hebben B) : on. n. pi. foetr <C *fötiR «< *fötez, n. s.

sigr <C *segiR <C *segez (oorspr. s-stam).

2. in oorspronkelijke paenultima, wanneer in de ultima een

der extreme vocalen i of u stond : on. 2e s. by^r (met ^-wijziging)

uit *hiudiBi <C ^heudezi . yfir <C *uberi , sa. upari , eptir <i *afte^'i

(maar Tune nog after), dypd <C diupidu <C *d^eupepd, en vóór som-

mige consonanten, t. w. R : g. s. hennar <C *haniRöR <C *hanezöz
,
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Tgl. sa. tasyds . l : lykill , hetill <C. HukilaR , "^katilaR <1 Hukelaz
,

*katelaz . n : megin <C *magina <C *magenom.

Daarentegen komt de overgang e> ^ in deze periode niet tot

stand aan het einde van het woord en in paenultima, wanneer

in de ultima een open klinker staat, tenzij een der consonanten,

die den overgang begunstigen er tusschen staat :
2e s. imp. hjód <C

*heudë . 2. pi. ind. pr. hjóded^ 49 <! *beud^e9e. Ygl. Oergerm.

§ 73 aanm. en 76 aanm. 1).

§ 140. o in eindsyllaben wordt o , w : n. s. f. gqmul^ bij n. s. m.

gamall (<C *gamall ; de ontwikkeling is ^' >> ^ >• o , w). qnnur <C

*annqr <I *anparu (§ 138 aanm. 1). Hierbij behooren ook de

voorbeelden van het type kqlludu , noorw. kalladu , waar de

oorspronkelijke vocaal der tweede syllabe ö is (zie § 144 aanm. 4),

Aanm. De overgang behoort tot de periode, waarin de jongere jz-wijziging

werkzaam was. Immers is de «^-wijziging in de tweede syllabe van kqlludu

ouder, die in de eerste jonger dan de overgang q^ o^tc in de tweede.

II. Verkorting.

§ 141. Lange vocalen in zwaktonige syllaben worden verkort.

Ook voor tweeklanken treden in de litteraire periode korte

vocalen op. Wanneer de verkorting vroegtijdig tot stand komt,

kan daarop syncope volgen (§ 155, 1, 2. 159 aanm. 2).

§ 142. e^ in eindsyllaben is on. e ^i: n. s. hoge , i <^ *bogë\n).

2e 8. praet. sagder ^ 4r ^ vgl. go. nasidës , n. s. syster ^ -ir
^
go.

swistar « -ëh).

Aanm. ë* had vroeg oern. de waarde x (Oergerm. § 54, 2 en aanm. 3).

Terwijl deze in betoonde syllaben d werd, bleef zy aanvankelijk in zwaktonige

syllaben en werd daarna verkort tot « > ^. In het oern. wordt de vocaal

met het teeken voor a aangeduid. Het runenalphabet bezat namelijk geen teeken

voor gesloten e (§ 10 aanm. 1): n. s. m. (zwak) wiioila . n. s. .vüestar. Dezo
klinker was in het oudere oern. lang.
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§ 143. ï wordt verkort tot ï , ^: n. pi. helgir, -er << *balgïR
,

go. balgeis (ï door contractie, Oergerm. § 31).

§ 144. 1. ö is in het oern. als lange klinker bewaard, wan-

neer een consonant volgt of oorspronkelijk volgde. In hoofdzaak

zijn twee gevallen te onderscheiden 1. er volgt nog in het oern.

een consonant: acc.pl. runöR. 2. de ö staat aan het einde en is

genasaleerd ten gevolge van het verlies van een nasaal: Ie s.

praet. dömidö
,
faihidö , taividö

; g. pi. runönö. Vóór het einde der

oern. periode is deze ö verkort. Het oudste product der verkorting

moet een o-klank geweest zijn. Deze o is a geworden, gelijk

vroeger ide. Ö eerst in sterktonige, daarna in zwaktonige syllaben

a is geworden : n. ace. pi. rünar . n. pi. f. hlindar
,
go. hlindos. comp.

fródari
,

go. frodoza .
3e s. praet. vaknadi <C '^waknö9ë(p) . les.

praet. dcemda
,
fdda . n. s. tunga

,
go. tuggo <C Hun^gön . ace. s. f.

pa (gerekt volgens § 126 uit pa << '^pö{m)
^
go. po).

Aanm. 1. Lang was in het oern. ook de ö in den d. s. n. der adjectiva.

Dit blgkt hieruit, dat zij later niet gesyncopeerd is. On. blindu is dus uit oern.

*bli?idö ontstaan. De oorzaak van het behoud der lengte kan geen andere zijn,

dan dat een sluitende consonant afgevallen is, waarschijnlijk een dentaal {t uit

ide. d\ vgl. het behoud van den klinker in den uitgang van de 3© s. van het

zwakke praeteritum : -di < oern. -de <^ -dêj)). De vorm is dan een ablatief.

Deze ü is verkort te gelijk met de genasaleerde sluitende ö. Het product der

verkorting is echter hetzelfde als van de ó, die van den beginne af aan het

eind stond (zie onder 3). De ü van den d. s. n. der adjectiva neemt dus eene

tusschenpositie in tusschen de ü van faihidö en die van '^gebö ; met de eerste

heeft zij de chronologie der verkorting, met de tweede de kleur gemeen.

Dezelfde redeneering geldt voor de u in den d. s. van sommige ö-stammen,

als kerlingu^ indien hier de uitgang niet aan analogie is toe te schrijven.

Aanm. 2. De overgang ö > o > öj komt nog tot stand na den overgang

ü^ ö vóór h (§ 77): ^6^/';^« , 'hierheen !'
<;^ *hernöh •< ^hernüh.

Aanm. 3. Wanneer ö in eene jongere periode verkort wordt, gaat de zoo

ontstane ö" niet meer in a over: pron. 3e s. f. hon < hón < hqn < *hanu.

2. De door verkorting uit ö ontstane ö gaat niet in a over

vóór m (vgl. de behandeling van germ. Ö in dezelfde positie). In

het litteraire on. treedt 6 , ü op: d. pi. gjofum << ^geböm
,
go. gibom.
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Ie pi. vqknom , -um<C*waknöm'j misschien ook de Ie s. med. kgllomk,

-umk <C *kaUö mik (§ 353).

Aanm. 4. Wanneer in de 3e syllabe u staat, treedt in het ij si. en wnoorw.

in de 2^ syllabe o , u op voor oude ö : 3© pi. praet. kqlluÖu uit *kallödun. Deze

n is uit a ontstaan; de ontwikkeling is dus ö > Ö^ > <^ , daarna door jongere

2<!-wijziging ^, dan o , u volgens § 140. Het oostn. en het oostnw., die de

jongere «^-wijziging niet kennen, hebben hier a: kalladu. Vgl. § 138 aanm. 1.

3. Een ö, die reeds in het oergerm. aan het einde stond, en

waarachter geen consonant is afgevallen, is reeds vroeg oern.

verkort. De hierdoor ontstane ö werd niet d maar w; zij valt in

eene jongere periode weg en bewerkt «^-wijziging: n. ace. pi.

hqrn <1 *barnu <C *barnö
,
go. barna . n. s. f. gjof <i "^gebu <C *gebö

,

go. giba . n. s. Ingibjgrg.

Aanm. 5. De verenging van ö tot u aan het einde valt tusschen twee

perioden, waarin ö > a werd. De overgang o >> ^ in oern. ÖagaR < *dagt)z

is ouder ; die in on. fdba < faihidö is jonger. Dat ö in ^barnö (< *barno)

niet a maar u werd, is dus niet uitsluitend aan de chronologie van het ver-

schijnsel toe te schrijven. Maar reeds de ó, die verkort werd, moet eene

engere uitspraak gehad hebben aan het einde dan in andere posities. Daar het

verkortingsproduct in het wgerm. hetzelfde is als in het ngerm., moet men

besluiten, dat reeds in het oergerm. ü aan het einde, — en blgkens 2 vóór

m — gesloten was, maar vóór andere consonanten open. Misschien was ö > ^

geworden vóór de verkorting. De ontwikkeling is dan ó > ü^ u. (Oergerm.

§ 79 aanm. 2.)

Aanm. 6. Een met de onder 3 besprokene analoge verenging tot u kan

voor germ. Ö niet geconstateerd worden. Deze komt in het oern. niet aan het

oorspronkelijk einde voor, daar zij in deze positie reeds vroeg is weggevallen:

g. s. oern. goÖagas <^ -ösö.

Aanm. 7. Een analoge ontwikkeling met oergerm. sluitende ö maakt oern.

sluitende, mits niet genasaleerde, ö (aanm. 1) door. Ook deze wordt na haar

verkorting niet ^, maar u. Maar de verkorting heeft later plaats; zij was nog

lang, toen de ó, die van den beginne af aan het einde gestaan had, gesynco-

peerd werd. Grelijktijdig zijn: n. s. *ge3ö d. s. n. *blindö + cons. (^?)

^gebu *blindö

gjqf blindu

4. Een afzonderlijke positie neemt de ö in, die in het oern.

door sluitende — later afgevallen — n gevolgd wordt. Nor-
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malerwijze wordt zij na verkorting a\ inf. kalla <C^kall'ön
^

ouder *kallöna'^. Wanneer echter achter de n vroeg oern. een u

is weggevallen, is het resultaat u : n. ace. pi. hjqrtu <I "^hertun

<C *hertön <^ *hertönu. De ö van *herton had dus een andere

kleur dan de ö van ^kallöw^ zij was meer gesloten. Dit kan

slechts zóó verklaard worden, dat de u van '^hertönu bij haar

wegval invloed had op de qualiteit der voorafgaande ö. Dat is

dus een eerste in vroeg oern. optredend geval van w-wijziging

door verloren u.

§ 145. Germ. eu , iu is in het oern. als iu bewaard. Daarna

wordt de tweeklank verkort tot i , e: d. s. oern. suniu , on. syni , e.

§ 146. Germ. ai contraheert oern. in den regel tot ë, waarop

verkorting tot e , i volgt: d. s. oern. wöduride (Tune); wage

(Opedal) <C -ai <^ ide. -öi ; on. arme, -i. n. pi. blinder , -^V, go.

hlindai (+ jongere R). hadir
,
go. hai pai . 2e s. hefer , -ir, go.

habais.

Aanm. Wanneer de syllabe in het oern. een bgtoon had, is ai aan-

vankelgk behouden en daarna volgens § 64, 2, 2 tot d gecontraheerd. Onder

invloed van een latere infortis is daarop a verkort : at, 'niet' <] *aitt. Volgens

dezen regel is waarschijnlgk ook het part. praet. op -aêfr der zwakke verba

van kl. 3 te verklaren (n. ace. s. n. vakat, pagat § 344, 2), alsmede de g. s.

der t-stammen (§ 238).

§ 147. 1. Het verkortingsproduct van den tweeklank au is

in de meeste gevallen a. Daar vormen met ouder vocalisme niet

bewaard zijn, kan men niet met zekerheid zeggen, of contractie

tot ö heeft plaats gehad, met daarop volgende verkorting en

overgang in a, dan of de tweede component afgevallen is gelijk

bij iu. Ook aan het absolute, niet genasaleerde, einde treedt a

op. Yoorbb. : enda < *enn pauh . Ie s. opt. bera, go. bairau.

dtta
,
go. ahtau. eda

,
go. aippau,

2. Wanneer au gedekt is door een consonant, die niet is afge-

vallen, of in eene syllabe staat, die oorspronkelijk een bij toon

had en pas later zwaktonig werd, heeft contractie plaats, en de
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vocaal wordt verkort tot een ö, die niet in d overgaat, maar

ook zelden met u wisselt: ok naast auk^ go. auh. Hdlogaland,

vgl. Hdleijgir . valrof ^ 'spolia', ags. wdelréaf. De verkorting is

hier jonger; de syllabe valt niet geheel onder de regels voor

het woordeinde. Daarentegen Ie s. coni. praes. van het mediO'^

passief: tgkomk, -umk. Afhankelijk van het accent: adv. braut
^

hrott , hrutt , hurt , 'weg' (met een o, die ook als u optreedt).

Aanm. 1. Go. pauh luidt J)ó volgens den regel voor sterk betoonde syl-

laben (§ 66, 2). Daarnaast fiö volgens § 128.

Aanm. 2. Het litteraire ok^ 'en' met vaste o berust op een betrekkelijk

late contractie van au. Maar reeds het oern. kent den vorm uk (Eggjum), die

in een vroegere periode in zwaktonige positie ontstond.

§ 148. Germ. a P' ü komen in on. eindsyllaben niet voor.

Aanm. 1. Verkorting van a kan voorkomen, wanneer a volgens den

regel voor sterktonige syllaben uit i' ontstaan is en daarna in zwaktonige

positie kwam te staan. De verkorting is dan jonger dan in de hierboven be-

sproken gevallen : gamall^ 'oud' <] *gamall^ samenstelling van mal
,
go. mely

'tgd'. vesall^ 'ongelukkig', uit ^wesall. Evenzoo d in vreemde woorden of uit-

gangen: dómari^ 'rechter' {-ari^ 1. -arius).

De ace. pi. baöa^ 'beiden', dien Noreen, Gramm. § 144 verklaart uit *bans

fians is eer een regelmatig gevormde ace. bg den nom. bddir. (Over de d van

bddir zie § 64, 2, 2).

Aanm. 2. De meening, dat de u in de casus obliqui der vrouwelijke

«-stammen uit ü zou zyn ontstaan, is ongegrond. De vergelgking met de

ohd. vormen op -iln bewyst dit niet; de ü der ohd. feminina is door ver-

lenging ontstaan (Oergerm. § 188).

Aanm. 3. Van wijzigingsvocalen kunnen jonge verkortingen voorkomen,

maar dikwijls is de verklaring van de vormen onzeker : d. pi. dómttrum\ de

u (o) der tweede syllabe kan verkorting van q zgn, maar ook door a-wgzi-

ging uit a {<C d) ontstaan zijn. misseri (samengesteld afleidsel van ir, 'jaar');

de e kan verkorting van x (<C a) zgn, of door e-wyziging uit d (<^ d) ont-

staan zijn. endimij 'wonderlyke zaak' naast eindoemi\ de ontwikkeling in de

tweede syllabe is ö >> « ]> >• c , » of ó ^ Ö" ^ ^ (? , *'. n. s. f. gqmul <^

*gamdlu (vgl. § 140) (« J> ^ > 2 !> ^ j o of a ^ a ^ 2 > "
i ö)*

§ 149. Het verkortingsproduct van e en ai is volgens § 142.

146 aanvankelijk ë^ dat van % en iu is aanvankelijk /. Deze beide
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vocalen vallen met elkander, en, voorzoover zij bewaard is, met

oude ï (ace. pi. gesti)^ alsmede met oude ë [hjódid) samen. De
schrijfwijze is in het latere oern. i. In het litteraire on. treden

e en i op. De oudste ij si. handschriften hebben uitsluitend e. In

de 13e eeuw komt i weer op; omstreeks het midden der eeuw

is deze spelling de heerschende, en zoo is het in het nijsl. Over

de noorw. schrijfwijze zie men § 151.

Aanm. 1. Het samenvallen der korte vocalen e en i is jonger dan de

jongere ^wijziging, want de i uit e ai en ë bewerkt geen «-wyziging, die uit

1 en iu^ alsmede de oude ?, wel: bogi ^bóndi ^faÖir ^spakir^ 2© pi. bjó&iêf mSiSiT

belgir ^syni ^birni ^gedi. — Over hefir ^go. habais zie § 343, 1.

Aanm. 2. Stockh. hom. (12e eeuw) schrijft e. De eerste en tweede hand

van Keykjaholts Maldagi eveneens. De 3©, 4e en 5e hand (grens 12e en

13e eeuw) meest «, maar ook e (Snorre). Kringla (Cod. Holm. 20, 4°, ca.

1260) schrgft e en i (meest ?); de codex regius der Edda (ca. 1270) i.

Aanm. 3. In genormaliseerde prosateksten wordt veel i geschreven. Uit-

gevers van oude poëzie schreven soms <?, om aan den tekst een archaïstisch

uiterlyk te geven. Dit gebruik verdient geen aanbeveling, daar het geen

juist beeld geeft, noch van de overlevering, noch van het werkelijke spraak-

gebruik in den tgd, toen de gedichten ontstonden.

§ 150. De ö w , die door verkorting uit ö ontstaan is {gJQfum)^

valt samen met oude korte u (3e pi. praet. budfu
, deildu) en met

Q^ wanneer deze volgens § 140 in zwaktonige syllabe gesloten

uitspraak krijgt.

De vocaal is in het oern. u en bewerkt «^-wijziging. In het

litteraire on. komen u en o voor. In het ij si. hebben de oudste

handschriften uitsluitend o. In de 13e eeuw komt u weer op en

is vóór het einde der eeuw heerschend. Het nijsl. heeft u — thans

gepalataiiseerd, met eene uitspraak als ndl. u in gesloten letter-

greep. De ontwikkeling is parallel met die van ^ > e > i.

Aanm. 1. In Maldagi hebben de eerste en tweede, en ook de derde hand o.

Zoo ook Stockh. hom. Kringla heeft o en n. Cod. reg. der Edda heeft insgelijks

o en «, — meer o dan u (maar regelmatig i § 149 aanm. 2).

Aanm. 2. Uitgevers van poëzie schrgven soms regelmatig o. Zie § 149

aanm. 3.
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§ 151. De kleur van de klinkers der eindsyllaben wordt in

het onoorw. voor een belangrijk deel door vocaalharmonie bepaald.

Na de extreme vocalen iuy staan iu^ na andere vocalen staan

e o : kirkiu , si/ngtuu , rïki , scyldir , maar mxlte ,
erom

,
forner , hren-

nande , droten . Ook enkele ij si. handschriften kennen sporen van

deze vocaalharmonie.

Aanm. In het ozw. daarentegen wordt de wisseling i—e^u—o en evenzoo

dialectisch a—x geregeld door vocaalbalans. Na een korte stamsyllabe staat

iu a ^ na een lange staat e o x . Deze wisseling is een gevolg van de accen-

tuatie der woorden; op een korte syllabe volgde een sterker accent (meestal

levis) dan op een lange (levissimus). Van deze vocalisatie toonen enkele noorw.

en ijsl, liandschrijften sporen; in nnoorw. dialecten is nog nawerking er van

te bespeuren.

§ 152. De variabiliteit der klinkers in eindsyllaben is ten

gevolge van de vele mogelijke veranderingen zeer groot. Yan
ouds staat, ook in suffixen, o in klankwisseling met ide. o ; e kan

vroeg i worden; o kan a worden maar ook blijven; voorts kunnen

de klinkers, indien de syllabe in het oern. een bij toon had, i- en

t«-wijziging ondergaan, en zij kunnen gesyncopeerd worden; ^ en o

wisselen later opnieuw met i en u. Hierop berusten vocaalwisse-

lingen als in pagall ^pqgul ^pqgli , gjafall en gjgfuU . heimall
^

heimill . réUendi , réttindi . tidendi , tidiyidi (ja-stam ; e is uit a

ontstaan, maar wordt toch i) . gefandi
,

pi. gefendr <i "^gehandiR
,

en zoo in talrijke andere voorbeelden.

Aanm. Het verschil tusschen de / der tweede en der derde syllabe in

tidindi blijkt duidelijk uit de spelling tidendi^ die in ouderen tijd naast tiöende

de gewone is. In de derde syllabe staat zwaktonige e i , terw^l de tweede

een e heeft, waarvoor nog geen i in de plaats is getreden.

III. Syncope.

§ 153. Korte klinkers in derde syllabe zijn in het oern. vóór

den tijd der oudste bronnen weggevallen, hetzij zij aan het

einde stonden, hetzij zij door één consonant gedekt waren. Ygl.

Oergerm. § 74.

6
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^ , e : oern. bariutip (Stentofta) << "^^briutipi, on. (2e s.) br^tr.

d. s. guma <C "^gumani. d. pi. oern. gestumR^ bonimR (Stentofta)

«< "^gastomiR^ "^'buromiR. 2e pi. nemi9 <C ^nemede. Ie pi. gefum

<i "^gebomiR [-mi? Oergerm. § 158 aanm. 3). g. s. oern. kepan

(Belland), on. gu7na << "^gumaniR (of "^^gumanaR).

d (ö) : g. s. oern. godagas <C -dsÖ. inf. bera^ oern. ^-'beran <C

^beranom. Over g. s. guma zie boven.

u : n. ace. pi. hjortu
, oern. "^hertön (§ 144, 4) <C "^hertönu

(§ 144, 4). ace. s. guman << "^gumanum,

Aanm. 1. Een bewys voor de vroegtijdigheid dezer syncope is, dat vocalen,

die daardoor in nltima komen te staan, in sommige gevallen op hun beurt

nog vóór de litteraire periode gesyncopeerd zijn: g. s. on. dags < oern. "^dagas

(vgl. § 156, 2). Een g. s. op -as is ook reeds uit den tgd omstreeks 400

overgeleverd.

Aanm. 2. Door systeemdwang zijn in de declinatie vocalen der derde

syllabe behouden tot de periode, waarin syncope in tweede syllabe plaats had

in alle drielettergrepige vormen, die tweelettergrepige naast zich hadden,

welke tot dezelfde declinatieklasse behoorden. Zoo is bij voorbeeld de a van

den n. s. haitinaR
,
*himinaR, bewaard, tot de a van ^bli?idaR

, ÖagaR gesyn-

copeerd werd. Hierop berusten o. a. de volgende tegenstellingen:

I. germ. *dbtdano{7n) oern. '^- bindan on. bitida

II.
•n

^hinienoi^m)
55

^hvmina
55

hinmi

I.
55

"^gumanez {-az)
55

^guman
55

guma

II.
55

*haiteuaz
55

^haitinaR
55

heitinn

I.
55

'^hertünu
55

'^hertön
55

hjqrtu

I.
55

'^gumanuirii)
55

^guman
55

guma

II.
55

^fagnödaiiii)
55

'^fagnödu
55

fqgnud

(vgl. haukopuR)

De met I aangeduide woorden hebben de vroeg oern. syncope, de met II

aangeduide de laat oern. Overal is een verschil in ontwikkeling; het duide-

lijkst bij de twee eerste paren. Toen kort voor de tweede syncopeeringsperiode

n aan het einde wegviel, werd de n van '^himina door een vocaal beschermd,

die van *bindan niet meer. De nn^ die na de eerste syncope uit n -\- R ont-

stond, is verkort en daarna afgevallen ; die, v/elke na de tweede syncope ont-

stond, is als lange n bewaard. In kJQrtu^ en ace. gwTia is de u der 3e syllabe

afgevallen vóór het verlies van n ; in woorden als fqgnub is de u bewaard

tot de o der tweede syllabe tot a verkort was, die daarop «^-wijziging onder-

ging. Dit behoud wordt door den vorm hauko]mR (nom. s.) op den steen van

Vanga bevestigd.
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§ 154. a (ö) en ë in tweede syllabe zijn, wanneer zij sedert

ide. tijd aan het einde stonden, in het oern. geapocopeerd.

Vormen met bewaarden klinker zijn niet overgeleverd: Ie s.

veit
,
gr. olba , oern. unnam (Reistad 6e eeuw) . g. s. pess <C "^peso,

ace. s. mik
,

gr. ^ei^éye .

Aanm. 1. Oern. e/ca , 'ik' is uit ^''eköm ontstaan (vgl. sa. aham
^
gr. Vywv)

en valt dus onder § 155, 3.

Aanm. 2. De verkorting van lange vocalen aan het oorspronkelijk einde

behoort tot dezelfde periode (oern. '"^getu <C. ^^gelo) . De hierdoor ontstane korte

klinkers worden behandeld als de oorspronkelijke korte, die in het oern. nog

bewaard zgn.

§ 155. In het latere oern. vallen een groot aantal klinkers in

eindsyllaben weg. De gevallen zijn:

1. Klinkers, die van ouds aan het einde staan, en wel 1. oor-

spronkelijk korte klinkers (^ en ii) : d. s. fedr <C '^fadri . n. s. fé

<< '^fë(h)u . 2. oorspronkelijk lange klinkers, die in de vooraf-

gaande periode aan het einde verkort waren: n. s. gjof <^ oerii.

"^'gehu . n. pi. n. horn<i'^barnu, d. s. hlindum <i%lindumM
^
go.

hlindamma <^ -e . n. s. f. heiïïr <C "^'haid^iR < "^haidfl -\- jongere R .

2e s. imp. doem <C "^dömi . adv. mjqh <C '^meku.

Aanm. 1. Oorspronkelyk korte a (o) en e aan het einde komen na § 154

niet meer in aanmerking.

Aanm. 2. In dezelfde periode worden die slotklinkers, die in het oern.

nog lang zijn (§ 144, aanm. 1), verkort. Eggjum heeftn.pl, manR <C ^manniR

maar d. s. sölu <^ *sölü . Björketorp n. s. -lAusR («-stam) maar ÖAudë (m. «-stam).

Tot de oern. lange klinkers behooren ook die, welke door contractie uit

tweeklanken ontstaan zijn: d. s. arme
^ i <C^'^arme {i-ooÖuridë Tune) <^^''armai

(§ 146).

2. Korte gedekte klinkers, die van ouds door niet meer dan

één consonant gevolgd worden: a: n. s. steinn <i stainaR. tdfr <<

*wulfaR . n. ace. s. n. langt << "^'langat . — i uit e (§ 139) : n. pi.

foetr <C *fötiR <C *fötez. — Oude i : n. s. gestr <i gasUR . — ii

:

n. s. vfjndr < *wanduR (oern. haukopuR).

Aanm. 3. Gedekte lange klinkers worden in deze periode volgens § 142 vv.

verkort, maar zij zijn niet gesyncopeerd. Jarsberg heeft erilaR (oude a) en

runöR] Istaby iculafR (verloren d) en runAR (verkorte o).
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A a n m, 4. In de eindsyllabe -an^ voorzoover deze in de syncopeerings-

periode, die hier in aanmerking komt, voorkwam (§ 208, 2 en aanm. 2. § 262),

is a gesyncopeerd na n en r, maar anders behouden : ace. s. m. einn < '^ainan .

hvern
,

heitinu
, maar hlindan

,
gQ,fgan . Eenlettergrepige adjectiva op n en r

hebben -an naar de analogie der overige: seinii - seincm. stóri' - sióran. TA^ § 262.

3. Korte klinkers aan het einde, die door vroeg oern. nasaal-

verlies genasaleerd waren : ace. s. hund , ulf <C *hunda , wulfa .

hom , oern. horna . ace. s. gest <C "^gasti . vQnd <C "^wandu . mog
,

sun (son) , oern. magti , stmu.

Aanm. 5. Lange genasaleerde klinkers aan het einde zijn aan het slot

dezer periode volgens § 144, 1 (vgl. 142) verkort maar niet afgevallen: dcemdfa
,

èogi. 3© pi. opt. ö^ndi <| *öundï <] *Sundm. Stentofta heeft nog g. pi. runünö

maar n. s. wolAfR.

Aanm. 6. De genasaleerde klinkers aan het einde vallen, althans dialectisch,

later weg dan de gedekte klinkers. Istaby heeft den n. s. wulafR maar den

ace. s. wulafa.

Aanm. 7. Korte klinkers, waarna laat oern., kort voor de syncope, een

nasaal is weggevallen, zgn niet gesyncopeerd : ace. pi. daga , oern. *dagan .

g. s. gjima , oern. ^guman . inf. binda , oern. ^bindan. Deze klinkers waren ten

gevolge van het nasaalverlies verlengd, en tijdens de syncope waren zij nog

niet tot gewone korte gereduceerd. Overigens vallen al deze woorden ook

onder § 156 of 157.

§ 156. Korte vocalen in tweede syllabe, waarna vroeg oern.

een vocaal in derde syllabe volgens § 153 gesyncopeerd is, worden

verschillend behandeld.

1. Wanneer op den klinker der derde syllabe nog een conso-

nant volgde, is de klinker der tweede in den regel bewaard

:

d. pi. dggum <C *9agomiR . g. s. hana <C ^hananiR . inf. hera <i

"^heranan (<I -om),

Aanm. 1. Deze woorden vallen alle of onder § 155 aanm. 7 of onder

§ 157. Niettemin kan tot het behoud van den klinker nog een andere omstan-

digheid hebben meegewerkt, namelgk dat z^ accent 2 hadden. De tweede

syllabe had het accent der derde overgenomen en droeg dus een tweetoppig

accent, waarbij de klinker halflang was, en deze halflange klinker was tijdens

de syncope in tweede syllabe nog niet voldoende gereduceerd, om weg te vallen.

Aanm. 2. Woorden als sumar uit ''^sumarairi) {<^-om) vallen niet onder

dezen regel, daar hier de syncope in derde syllabe volgens § 153 aanm. 2

gelyktijdig is met de gewone syncope in tweede syllabe.



§ 156— 159 De Yocalen der zwaktonige Syllaben. 85

2. Wanneer de vocaal der derde syllabe van ouds aan het

einde stond, komt syncope in de tweede voor, maar niet regel-

matig: g. s. dags <i '^''9agas{o). 2e s. brgtr <i '^hrmtiB{i) ^ vgl. 8e s.

oern. dariutip . (/) fjord^ << ^ferupi (§ 110). Maar 2e pi. skjótid <C

*skmted(e) . skutud <C '^skutud{é) . Dubbele vormen : yfir <C 'hiMri

en ofr-

.

Aanm. 3. Uit clagis
, bri/tr

, ifjord schijnt te volgen, dat syncope hier klank-

wettig is. Het tweetoppig accent was dus vóór de syncope gereduceerd of op

de eerste syllabe overgegaan, wat zeer verklaarbaar is met het oog op de

vroege syncope van sluitende klinkers in derde syllabe. Indien dit de regel

is, dan zijn skjótid , skutud tweelettergrepig gebleven onder den invloed van

sJcjóüim , skutum. Zie Tijdschr. ndl. T. e. Lett. 37, 177.

Aanm. 4. In een aantal woorden berust de syncope in tweede syllabe op

analogie. Zoo is de klankwettige vorm van d;i/gd , 'deugd' '^dygid
,
g. '^dugdar.

De g. heeft syncope volgens § 159, de n. s. naar het voorbeeld van den g.

De jongere 2-wijziging stamt uit den niet gesyncopeerden n. s. Was syncope

hier klankwettig, dan zou geen enkele casus e-wyziging kunnen hebben. Ygl.

ook de voorbeelden § 159 aanm. 1.

Aanm. 5. Over syncope in gevallen als Ie s. iel < '^-ieli < *taliu zie

men § 166 aanm. 2.

§ 157. Korte klinkers in tweede syllabe, die door meer dan

één consonant gevolgd worden of oorspronkelijk gevolgd werden,

zijn behouden: ace. pi. gesti
^
go. gastins . daga

^
go. dagans

.

3e pi. praet. deildu , oern. dalidun <^ "^dailidund. Ygl. § 155

aanm. 7.

Aanm. Hiertoe behooren ook de gevallen, waar door syncope in de derde

syllabe een dubbele consonant aan het einde ontstaan is : d. pi. qllum^ Stockh.

hom. ollumm
, oern. gestumR. Ygl. § 156, 1.

§ 158. Korte vocalen aan het einde van het eerste lid van

composita zijn gesyncopeerd: a\ armleggr ^dagverdr . i: salkona
^

hryllaup . u : Oldfr < '''AnulaibaR. Asmundr. Ygl. § 99, 2.

§ 159. In drielettergrepige woorden is een korte vocaal der

paenultima gesyncopeerd, wanneer de klinker der derde syllabe
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volgens de hierboven medegedeelde regels behouden is: d. pi.

jotniim <i "^^etunumR (de derde syllabe had door syncope in de

vierde een tweetoppig accent); n. pi. jqtnar << "^etunöR. Maar n. s.

JQtunn <C "^'etunaR. Zoo joforr , 'vorst', d. pi. jofrum. Ie s. praet.

doem9a << dö^nidö^ fdda <C. faihidö^ vaWa <C '^walidö. g. s. f. hlindrar

<C "^hlindiRöR.

Aanm. 1. De voorbeelden jqtnum
,
jofrum zgn oorspronkelijk vierletter-

grepig en hebben syncope ondergaan in twee lettergrepen (de 4© en de 2e).

Zoo d. s. bundnum <^ ^''handanoïïm. Daarentegen wordt de n. s. '^loalidciR klank-

wettig validr. De gewone vorm imldt^ berust op den invloed van gesyncopeerde

vormen als vaWan. Ook de n. s. der participia van langstammige m-verba als

doemdr (waarnaast geen ^doemiÖr voorkomt), berust op het voorbeeld der ge-

syncopeerde vormen. Zóó n. s. jarl in plaats van *irül (§ 84 aanm. 3) maar

jarla7\ jqrlum^ en zóó vele andere woorden (vgl. § 156 aanm. 4).

Aanm, 2. Wanneer een lange klinker in een tusschensyllabe vóór den

tijd dezer syncope verkort was, wordt hij evenals de oorspronkelijk korte ge-

syncopeerd : n, s. m. (zwak) gamli < *gamalsè '> *gavmlsè: n, pi. veslir (en ana-

logisch vesalh-) b^ vesall^ uit *wesalili. g. s. ahmr (waarnaar n, s. qln)^ go.

aleina. De regel schijnt te zijn, dat deze verkorting vóór de syncope heeft

plaats gehad na korte, maar, althans bg sommige vocalen, niet na lange

syllabe. Hierop wijst de tegenstelling dugBa < *dugedö {<,dugaido): kallada

< *JcallDdü. Er heeft in vele gevallen analogieformatie plaats gehad: g. pi.

langra in plaats van *langira < Hang~éRö naar den g. d. s. f. langrar
,
langri

uit ^lang^UöR
,
^latigiRx (§ 262 aanm. 2) onder den medewerkenden invloed

van kortstammige woorden als spakra. Omgekeerd : comp. spakari naar spakastr

onder medewerkenden invloed van blindari. Feminina op -an , -un als skipan
,

-nn {a uit ó), Jioran , un [a uit ai , bg pora^ kl. 3) behouden in de verbogen

casus den klinker (g. s. skipanar)^ zeer zelden is de gesyncopeerde vorm van

andere casus in den n. d. ace. s. doorgedrongen: J)Qgn^ in plaats van *pqgun

(vgl. go. pahains) naar Jjagnar.

Aanm. 3. In eene jongere periode kan een oorspronkelijk lange klinker

in tusschensyllaben ook na lange stamsyllabe wegvallen: ace. s. indttkan bij

mdttigr
,
go. mahteigs. g. s. lausnar en daarnaar n. s. lausn

,
go. lauseins. De /

in de tweede syllabe dezer woorden heeft geen wijziging bewerkt, daar zij

tydens de jongere z-wijzigingsperiode nog lang was. Haar verkorting en daarop

gevolgde wegval zijn dus belangrijk jonger dan de syncope van oude V in

dcemda uit dömidö. De oorzaak moet gelegen zijn in een accentverandering in

het woord; *mdtilgan werd, naar het voorbeeld van blinddn ho/gm tot

"^mdttigdn, daarop met syncope mdttkan. Het geval laat zich vergelijken met
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het dalen van het adjectief likr als tweede compositielid tot uitgang, waarmee

verzwakking van accent en verkorting van den klinker gepaard ging: *mann-

likr "> mannligr.

§ 160. Behalve de chronologische gezichtspunten, waarmee in

de hier gegeven voorstelling der syncopeverschijnselen rekening

is gehouden, komen nog de verschillen in aanmerking, die naar

aanleiding der klankwijziging en der breking besproken zijn.

Met het oog op de uitvoerige behandeling in dat verband zullen

de regels hier slechts kort gememoreerd worden.

1. a-syncope is waarschijnlijk ouder dan i- en w-syncope,

t-syncope ouder dan i^-syncope (§ 113, 2. 3; vgl. ook § 88

aanm. 1. 2). Naast de niet volkomen duidelijke getuigenissen

der bronnen spreekt voor de prioriteit der a-syncope vooral de

analogie met het wgerm., voor de verhouding tusschen i- en

«^-syncope die met het go.

2. De syncope is ouder na lange syllabe dan na korte

(§ 88. 113, 1).

3. De syncope is niet over het geheele gebied gelijktijdig tot

stand gekomen. De Eggjum-steen, die ca. 700 geplaatst wordt,

staat in enkele opzichten op een jonger standpunt dan de E-ök-

steen (9e eeuw).

Aanm. Over de chronologische verhouding tusschen de syncope in ultima

en in tusschensyllaben, daaronder ook in het eerste lid van composita, geven

de bronnen geen uitsluitsel (§ 89 aanm. 2).

§ 161. 1. In vele met onbetoonde praefixen samengestelde

woorden is de klinker van het praefix gesyncopeerd. Talrijk zijn

vooral de voorbeelden met het praefix ga : granni^ 'buurman',

naast rann^ 'huis', go. garazna^ razn. glïkr^ 'gelijk', greida^ 'in

orde brengen', go. garaidjan, gneggja, 'hinniken' (<< *gahneggja)

naast hneggja. ghjmï\ 'lawaai' (<< "^gahlymr) naast hlgmr. gnüa^

hnüa (<C*hinüa) en nwa, 'wrijven'. sUkr^ go. swaleiks, fryja^

go. frawrohjan (§87 aanm. 2).

2. Eenlettergrepige woorden in enclitisch gebruik syncopeeren
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dikwijls hun klinker: aetla ek, wtïak^ 'ik meen', póitit <i pótti

at ^ 'scheen niet', pótt
^
pót, naast y^da^, 'ofschoon' (§ 218 aanm. 2).

svdt (ook svdd^ svcip § 186, 1) uit svd at. pvit nasist pvïat. Reeds

het oern. kent voorbeelden : hateka (Lindholm) <C "^hatë eka. —
Tweelettergrepige woorden : karlar-nir^ 'de mannen' <C-e??.fr (§ 305).

peirro^ peiro <Z peir ero (§ 350 aanm.).



VIERDE HOOFDSTUK.

De Consonanten.

1. De semivocalen.

§ 162. Grerm. j (d. i. ;*) is aan liet begin van het woord weg-

gevallen : dr
,

go. jér . nngr
,
go. juggs . oh

,
go. juk . ér , os.

gi
,
go. jus (met ander vocalisme).

Aanm. 1. Op een paar oude inscripties (Kragehul ca. 400, Jarsberg 6© eeuw)

is j aan het begin bewaard in jak , iak
,
go. jak . Het klassieke on. heeft nog

jö, go. ja, misschien ten gevolge van geïtereerd en enclitisch gebruik {jdjd\

nu ja), en afleidsels daarvan als jdta.

Aanm. 2. Een chronologisch kenmerk voor den v^egval van j is het gebruik

der jdra-Yune (^ H
,
jonger «f* ^) als teeken voor a. Het woord jdra luidde

toen dr{a), wat een verandering in het gebruik ten gevolge had (Sn. E. II,

72). De oude ansuR-rmie h wordt nu — na den wegval van 9i vóór s en de

nasaleering van den voorafgaanden klinker — tot teeken voor genasaleerde a

{aj. Beide teekens komen reeds naast elkaar voor, maar onregelmatig verdeeld,

in de 7e eeuw (Istaby).

§ 163. Waar in het latere on. j aan het begin staat, heeft

zij in hoofdzaak drieërlei oorsprong

:

1. uit I of i aan het begin van oude, oorspronkelijk dalende,

later stijgende tweeklanken: jugr ^ 'uier' uit ''^'eudiira- (§ 195 aanm.

6), in klankwisseling met ags. üder ^ ndl. tiier . praet. jós bij

ausa , 'gieten' uit eus (§ 68 aanm. 3). Evenzoo jód ,
'kind' naast

het oude participium audinn ,
'geschonken', jam uit earn (§ 128

aanm. 4).
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2. kan door breking ja
,
jo (jg) aan het begin van het woord

staan : jarlar
,
jgfurr

,
jqümn

,
jqrd (§ 106 vv.).

3. komt j aan het begin van vele vreemde woorden voor

:

Jón , Jórsala
,
jimgfrii {jumfrü)

,
junkeri , 'jonker'.

Aanm. In een woord, dat met een op de onder 1 of 2 genoemde wijze

ontstane j begint, kan een oude j aan het begin zgn weggevallen: jqkull <^
*{j)ekulaR

, ags. gicel . Daarnaast ja/ca <^ *eka <^ ^jekün . In 'ylh-^ naam van

een maand, <C ^jiuliR
,
go. jiuleis is tweemaal j verloren (volgens § 162 en

166, o). Het hiermee nauw verwante woord jol , 'kerstfeest' kan ontstaan zijn

uit '^{j)e(h)wla (ags. geohhol ^ zie Oergerm. § 171), maar ook uit ^{j)e(g)wla.

Daarentegen is ^//r, gelijk het go. bewijst, een ,/«-forraatie bij den laatst-

genoemden stamvorm, dus stam ^je(g)wlia-

.

§ 164. In het midden van het woord zijn in het oern. de

teekens i (|) en j (^) zóó verdeeld, dat tusschen vocalen j staat:

niujila (Darum). auja (Skodborg 3 maal, bracteaat Stephens 57).

wiju (Kragehul). prijoR (Tune). sijosteE (Tune). Tusschen conso-

nant en volgenden klinker staat óf i (makia (Yi lY), (hiertoe kan

men ook rekenen gevallen als magiu (Stentofta), kunimudiu

(Tjurkö)), óf ij (arbija (Tune). In den tweeklank ai staat altijd

i. Uit deze gegevens kan men opmaken: 1. dat j weinig van i

verschilde, dezelfde articulatie had, maar opgevat werd als over-

gangsklank tusschen vocalen, dus als consonantische ï, die dan

ook — behalve in oude inscripties aan het begin — alleen

intervocalisch geschreven werd. 2. dat na consonanten altijd

syllabische i stond, niet consonantische i of spirantische j. De j,

die na i geschreven wordt, heeft soms etymologische waarde (prijoR

<i ide. *^mas), soms niet {arhija^ een eenvoudige m-stam) ; voor

de oern. uitspraak is dit blijkens de schrijfwijze onverschillig. Na

andere vocalen dan i staat j alleen, als zij etymologischen grond

heeft, en hier kan zij ook niet in het schrift worden weggelaten.

De vraag naar het behoud of verlies van postconsonantische j

is dus eigenlijk een vraag naar de behandeling van i in de

tweede syllabe vóór vocalen. Yan j (d. i. i) is voor deze periode

alleen sprake tusschen vocalen.

Aanm. Dat het oern. na consonanten i had en niet i wordt door de

afwezigheid van consonantengeminatie bevestigd. Zie Oergerm. § 170.
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§ 165. Intervocalische i is, uitgezonderd na ^, (prjdr <Cprifj)öR)

bewaard, wanneer zij niet door de wetten van het woordeinde

aan het einde komt te staan : g. s. meyjar
,
go. maujos. n. pi.

eyjar < "^aujöR , vgl. Gepidöiös). deyja , 'sterven' <C "^'daujan] met

verlies van h : hldeja^ 'lachen', go. hlahjan. Maar ace. s. mey <I

^meyj{u).

§ 166. 1. Antevocalische i in zwaktonige syllaben is wegge-

vallen na eene lange syllabe : inf. doema, senda << '^dömia{n)^

"^sandiain). n, g. pi. hlrdar^ hirda <C '''hirdfiöR , "^hirdw ,
go. hairdjos,

hairdje.

Aanm. 1. Het verlies van i in dcema uit *êfö7nian is slechts een bijzonder

geval van syncope van i in tusschensyllaben (§ 159).

2. In de periode tusschen de syncope van i na lange en die

na korte syllabe is antevocalische i j geworden, m. a. w. zijn de

vallende en zwevende diphthongen, die met i begonnen, stijgend

geworden. Deze chronologie blijkt hieruit, dat i na een korte

syllabe voor een vocaal niet, als anders, gesyncopeerd is. De
overgang in j heeft ook plaats in betoonde syllaben ; hier is

echter de chronologie onzeker. Yoorbb. : inf. velja
,
go. ivaljan,

berja << '^'daria{n). g. pi. Jcynja << "^^kuniö
,
go. kimje. Ie pi. teljum.

praet. s. hjó , hjó. sabst. hjarg.

3. Daarop is ƒ weggevallen vóór palatale vocalen: 2e ^l.telid^

seti9
, vgl. go. safjip. 2e s. hrytr uit "''brjytr << %riutiE (3e s.

hariutip Stentofta).

Aanm. 2. In vormen als n. s. nidr^ g. s. niÖs, ace. s. nid is niet verlies

van j aan het einde en voor consonanten aan te nemen, maar syncope van i.

De vocaal (ö), die op i volgde, is hier gesyncopeerd, vóór i consonont werd.

De ontwikkeling is dus '^nidiaU 2> '^niÖiR > nidr. Ygl. hAriwulafa (Istaby)

uit *hariawulfa. Zoo is ook de 1© s. tel ontstaan uit ^teli <^ *taUu. Vgl. § 88

aanm. 3. (Voor de verklaring van de verschillende behandeling der i in *tali

uit '^taliu en ia *dümi uit ^dömiu zie men Tijdschr. ndl. T. en L. 39, 209).

Aanm. 3. Y/oorden als n. ace. pi. di/ljendr ^ hefjeudr ^veljendr ontleenend"

aan de vormen van het enkelvoud en den g. d. pi. dyljandi^ -mida^ enz.

Aanm. 4. De handschriften schrijven doorgaande i', velia ^ ki/nia ^ telium ^

hio
^ hio. Dit toont, dat de overgang i >; niet een overgang in spirans is.
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De eenige verandering sedert de oeru. periode, toen men ardija schreef en

daarmee aanduidde, dat het woord drielettergrepig was, is een zoo vergaande

verkorting van ^, dat van een eigen accent en dus van de vorming eener

afzonderlijke syllabe geen sprake meer is. Dit vindt uitdrukking in de ge-

normaliseerde schrgfw^ze j.

Aanm. 5. Over de secundaire j^ die na lange syllaben achter palatale

k g optreedt [soekja^ leggjd)^ zie men § 183.

§ 167. Germ. ii is on. ggj geworden. Ygl. den go. over-

gang , ii^ ddj^ waar d misschien palatale g beteekent (Oer-

germ. § 167 en aanm. 5. 169, 2. 3). Voorbeelden: g. pi. tveggja^

go. twaddje , ohd. zweio. n. s. veggr
,
go. waddjus ags. tmg , ndl.

weeg-[luis). egg , krimgo. ada
,
go. ^addjis , ndl. ei. g. pi. heggja

,

uit *6anö (§ 283). priggja <C. "^priiiö.

w,

§ 168. 1. Germ. w is aan het begin van het woord bewaard

voor niet labiale vocalen : veit , 'weet', subst. veïïr , 'weder', vera
,

'zijn', verpa , 'werpen', vandr , 'moeilijk', vdndr , 'slecht', vinna
,

'strijden', vig , 'doodslag'.

Aanm. 1. Bij enge verbinding met een voorafgaand woord is een aan het

begin staande v aan een voorafgaande m geassimileerd : Jjeim megin (<1 — vegiim)

(§ 275 aanm. 1); onoorw. pron. mit ^mér = vit ^ vér uit bjódum vit
.^
vér (§ 359

aanm. 1).

2. w is, zoowel aan het begin als op andere plaatsen van het

woord, weggevallen voor labiale vocalen : imd , 'wond'. Odinn
,

'Wodan'. ódr .^
'razend', go. wods . yrkja ^ -praet, orta , 'dichten',

go. waurhjan. ord , 'woord'. Mt
,

go. bota. d. pi. dqggum <C

"^dqggwum, , 'dauw'. 1© pi. st^kkum bij st(/)kkva
,

go. stigban,

Sigurdr <i "^Sigvordr. cas. obl. systur met verlies van w na de

jongere w-wijziging {y <C i) <i "^swystur. d. s. órtim <C vóriim

(§ 101, 1). Bjqrgyn ^ ^Bergen' <C "^BJQrgvyn <C*Bj(;)rgvin, Sigyn

<C ^Sigwin (§ 101 aanm. 5).

Aanm. 2. De wegval van w vóór labiale vocalen heeft vroeger plaats in

zwaktonige dan in geaccentueerde syllaben. In adv. ey uit '^'ai(w)u (§ 99, 3)

is zij ouder dan de syncope van u na lange syllabe. Maar aan het begin van



§ 168—170 De Consonanten. 9a

tweede compositieleden staat w nog voor u ^o op de steenen van Istaby en

Stentofta [wulafa , wolAfR). De verhaalvormen orte (By), icrte (0demotland)

zijn zwaktonige vormen naast sterktonig wnrte (Tjurkö), wrta (Etelhem). Ca.

900 is w vóór u ook in sterktonige positie verloren; ulfs (Hammei + 900).

u])r (d. i. ódr^ Tjorsö, slot 10e eeuw).

Aanm, 3. Onder dezen regel valt ook de w^ die volgens § 203, 2 uit

d ontstond : haustr <C "^/lardustaB.

§ 169. Aan het begin is w bovendien verloren vóór ^ en r:

lüa , 'zien', ags. wUtan. reiïïr ^ 'toornig', de. vred. rita^ 'schrijven',

ags. writan. róg ^ 'strijd', rcegja ^
'aanklagen', ndl. tvroegen. reka,

'drijven', ndl. wreken, rangr ^ 'verkeerd', ode. ndl. wrang.

Aanm. Het verlies van w vóór r behoort niet meer tot de gemeenno.

periode; het is wn.; het oostn. met uitzondering van het gutn. behoudt to in

deze positie en ook in Noorwegen komt wr nog in de 14ö eeuw voor.

In het oern. is wraita (Reistad 5© eeuw) een voorbeeld voor behouden wr.

Verloren w vóór r toont de gutn. steen van Roes: rak. In poëzie wordt wr

soms door de alliteratie bewezen of waarschijnlijk gemaakt {vreiÖr ^rymskv.

1, l). Voor wl kent het oern. geen voorbeeld.

§ 170. Yoor het midden en einde van het woord gelden ten

opzichte van wegval en behoud van «;, afgezien van den § 168, 2

besproken wegval voor labiale vocalen, de volgende regels

:

1. Tusschen vocalen is w bewaard, behalve na ö: n. s. zwak

adj. hdvi , 'hoog', g. s. sxvar , 'zee', g. s. mdvar , 'meeuw'.— Hróaldr

<C '^Hrö(d^)waldaR. Móinsheimar, het eiland M^en., uit "^Mówins-

heimar (vgl. go. winja
^ 'weide'), inf. róa

^ flóa , ags. rówan
^

flówan (vgl. gr. ttUuj). glóa , 'gloeien', ags. glówan.

Aanm. 1. In Hrólfr <C'^Hr6dwulfaR ^ ags. Hródulf^ Hróaldr <i-^^Hród-

waldaR is w weggevallen, nadat d volgens § 195, 1 verloren was gegaan.

2. Wanneer ten gevolge van syncope iv voor een consonant

of aan het einde komt te staan, valt zij weg, hetzij een vocaal

of een consonant voorafgaat. Een onmiddellijk voorafgaande lange

klinker ondergaat i<^-wij ziging, evenzoo een korte, die door een

consonant van de w gescheiden is; een onmiddelhjk voorafgaande

korte klinker wordt volgens § 123, 3 verlengd: sn//r, 'het sneeuwt'
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<< ^snïwR <i '^snïwiR . woV , 'meeuw' << "^'móR (§101, l^^)<C*'inawR

<C ^matvaR . ace. s, mó <C "^maw — n. pi. ddnir , 'gestorvenen'

<I "^daivniR <C "^dawaniR , n. s. m^r ^ 'meisje' <I '^maw{i)R . pir^

'dienstmaagd' <C '^pewiR . d. pi. ydrum <Z Hnnwrum <C Hnnwarum

(§ 297 aanm.).

Aanm. 2. Uitgezonderd is het geval, dat aan 2v de tweeklank ai vooraf-

gaat. De groep aiw ontwikkelt zicli voor een consonant en aan liet einde langs

xiw tot sêw {seu , d. i. sxu Eggjum) : daarop gaat xw langs ëw , eo , io door

accentverplaatsing in den stijgenden diplitlioog jó over (vgl. § 64 aanm. 5):

n. ace. s. snjór <^ '''stixwR <^ '^snèêiwR <Z "'"snaiwR <C. *s?iaiwaR . ace. s. snjó

•<C^^snaiwa . Zoo .v/oV, 'zee'. ^//oV, 'stomp', frjór ^ 'vruchtbaar', praet. spjó <C
^spaito van fipyja

,
go. s^peiwan . ozw. run. siol , 'ziel', go. saiwala (met io <^ se,iw

in de casus met syncope van den tusschenklinker als de g. s. '^'sseiwlöR) naast

sdl , sól (§ 64 aanm. 2). — De vormen met x : snser , sxr ,
slser

,
//«/• berusten

op den invloed der verbogen casus, die op hun beurt é in plaats van d (uit

ai vóór heterosyllabische w volgens § 64, 2) hadden gekregen uit den n. ace,

vóór hier sêw '^ jó werd. Zie Arkiv 17, 355. 18, 226 vv.

Aanm. 3. Onder dezen regel valt ook de w^ die van ouds na lange syllabe

tusschen consonant en i -j- vocaal staat, w gaat in dit geval verloren zonder

%?-wiiziging. Hierop berust de wisseling vilcja <^ ^wllcwian
,
ykvir ^/^kr < ^wJkwiR

(§ 315, 3), waaruit de wisselvormen vikja^vikva ^ykva. 'EAVtnzoo svikja.svikva^

spcva\ (ingoa^ (i'>^gj<^ (met «^-wijziging uit (ingvir) . Uit *bandwian (go. bandwjan)

wordt benda (bijvormen met o uit '^bandwiR zijn niet bewaard). Maar m0lva

(kortstammig), go. malwjan. (Een andere opvatting van benda Umi. n. Br. p. 211).

3. Aan het begin van zwaktonige syllaben na consonanten is

w behouden, indien de voorafgaande syllabe kort is (bij de

quantiteitsbepaling telt w niet mee): g. s. hqdvar ^d^n è^)^, 'strijd'.

Orvar van (^r , 'pijl', inf. m<f)lva , 'verpletteren' (aanm. 3). d. s.

hqlvi , 'ongeluk'.

Is do voorafgaande syllabe lang, dan is w weggevallen be-

halve na g en A:, waar zij blijft, indien de klinker der stam-

syllabe niet u is (Arkiv 12, 241 vv.): ótta
^
go. uhtivo, — g. s.

doggvar ^ 'dauw', n. pi. trgggvar ^ '"Yertrou.wen'. part. hqggvinn
^

'gehouwen', inf. pryngva^ 'dringen', syngva , 'zingen'. Maar part.

prunginn , sunginn. n. pi. gluggar bij gluggr , 'opening'.

Aanm. 4. Van s$kkva ^ stpkkva luidt het part. praet. sokkinn ^ stokkinn.
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Indien de wegval van w jonger is dan de overgang 'i\h > kk , waarbij u ";;:> o

werd, dan is to ook weggevallen, indien de stamsyllabe o bevatte.

Aanm. 5. Het verlies van w in ykkarr en facultatief in yBvarr (waar

korte syllabe voorafgaat) is toe te scbrgven aan den invloed van vormen als

ykkur
,
yciur

,
ykkrum

,
ydrum.

Aanm. 6. In langstammige composita is verlies van w klankwettig:

Póraldr <C ^fiorwaldaR. Ingjaldr (met gj volgens § 183) < '^ingwaldaR. JiarB-

endi <i^hardwendi. Uit deze voorbeelden blijkt, dat bij wegval van w in deze

positie geen z^-w^ziging tot stand komt. Bij fortisbetoning van het tweede

lid en onder den invloed van het simplex kan w bewaard zijn. In dat geval

treedt jongere «^-wijziging op: rorvaldr ^Yngvaldr ^Rqgnvaldr {Ti.did.^i Rag7ialdr).

Aanm. 7. Ook na eene korte syllabe kan w wegvallen, indien het geheele

woord onbetoond is. Zoo kan de naam Haraldr het best verklaard worden als

eene abstractie uit verbindingen als Haraldr lidrfagri met hoofdtoon op het

adjectief en levissimus op den eigennaam. Evenzoo Noregr {<^ '^Norwegr
^

ouder ^Nordwegj-) uit groepen als *Norwegs konu7igr. (Arkiv 9, 143 vv.. Umi.

u. Br. p. 206).

4. Aan het begin van het woord na consonanten is w be-

waard : ])vd , 'wasschen'. svd , 'zoo', kvqn
,
go. heyis. hvitr

,
go.

beits. Maar Jijól , 'wiel' <C '^'Jiivröl^ met verlies tusschen conso-

nanten (zie onder 2).

Aanm. 8. In onbetoonde positie is ook hier wegval mogelijk. On. svd is

de. sa {<Csa)^ ijsl. zelden .9« , een abstractie uit uitdrukkingen als sfvjd gódr.

5. Aan het absolute einde is w verloren: èo/ , ags. healu. hogg^

'houw' <C "^haggw,

Aanm. 9. Eene uitzondering vormt de verbinding aiw, die volgens aanm. 2

Jó wordt.

Aanm. 10. Over de behandeling van w in de verbinding kw zie § 177.

§ 171. De klankwaarde van w. Etymologisch is ir óf

consonantische u óf eene zwak syllabevormende ti (Oergerm.

§ 149. 150 aanm. 2. 171). De veranderingen, die zij ondergaan

heeft, kunnen tot op zekere hoogte uit schrijfwijzen en uit regels

voor verlies en behoud worden opgemaakt.

1. Het oern. gebruikt een afzonderlijk teeken. Jongere steenen

gebruiken u. Het lat. schrift heeft aan het begin v en niet

zelden u.
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Aan het begin is de latere uitspraak labiodentaal en spirantisch,

ongeveer als ndl. iv. Hoe oud deze uitspraak is, blijkt uit de

schrijfwijze niet (vgl. onder 2), maar dat zij zich ten tijde der

oudste handschriften van u verwijderd had in de richting der

latere uitspraak, kan worden afgeleid uit het gebruik van een

afzonderlijk teeken, dat ook in andere talen voor eene labio-

dentale spirans gebruikt wordt. Toch blijft zij onderscheiden van

5 , ndl. V ; de spelling f komt aan het begin niet voor, — wat

trouwens hierin zijn grond kan hebben, dat f aan het begin een

stemlooze spirans aanduidt. Maar ook heden is ij si. v niet = 5

(§ 15, 3).

2. Intervocalisch is v (uit w) voorzoover zij bewaard is, ins-

gelijks eene labiodentale spirans. De uitspraak is dezelfde als

aan het begin. Sedert het begin der schriftelijke overlevering

toont de bij toeneming voorkomende schrijfwijze f {swfar , cefi ,

mafar
,
gelijk ook omgekeerd sova , soua voor sofa) een naderen

tot 5. Hierbij is echter in het oog te houden, dat intervocalische

d in het moderne ij si. gelijk in de overige skand. talen onge-

veer gelijk is aan ndl. w, niet ndl. v. De spellingen s^far en

sova wijzen dus niet op een verdergaanden overgang v ^ b maar

op een begin van verandering in de uitspraak van 5.

3. De IV ^ die na vocaalsyncope wegviel tusschen vocaal en

consonant of aan het einde na een vocaal, stond vóór de syncope

intervocalisch. Zij was toen consonant als de onder 2 besproken

w. Toen de syncope na lange syllabe tot stand kwam, was deze

w nog bilabiaal en had volkomen ^^-articulatie. Dit blijkt hieruit,

dat zij bij haar daarop volgenden wegval ^(;-wijziging bewerkt

{^sntwiR > "^sniwB >- snyr). In de daarop volgende periode heeft

eene verschuiving plaats. De w, die na vocaalsyncope tusschen

korten klinker en consonant wegvalt, bewerkt geen ^^-wijziging.

Zij was dus in den tusschentijd labiodentaal (maar daarom nog

niet spirantisch) geworden. Hier bestaan twee mogelijkheden.

Of intervocalische w is labiodentaal geworden in de periode

tusschen de vocaalsyncope na lange en na korte syllabe, óf tv

na korten klinker werd bij de vocaalsyncope tot labiodentale v
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vóór consonanten. De ontwikkeling is dus *dawaniR >> *davamR
>» ^^davniB' >> ddnir of *dawaniR > "^davniR >> ddnir. Na vocalen

is dus een w van tweeërlei waarde {w en v) gesyncopeerd.

4. Na consonanten staat in de oern. periode eene zwak syllabe-

vormende w, die na korte syllabe tot in de litteraire periode

bewaard is. Zij onderscheidt zich o. a. hierdoor, dat eene d vóór

haar niet wegvalt (§ 195 aanm. 2): B^dvildr ^ stqdva {<^*stad^ua).

Na eene lange syllabe was deze u consonantisch geworden vóór

het verlies van ^ vóór w : Hróarr <C "^hrödwarR , ouder *hrödu-arR,

Daar postconsonantische iv na lange syllabe wegvalt, komt zij

later alleen voor na korte; de veelvuldige schrijfwijze u in hand-

schriften, die intervocalisch v schrijven, toont, dat de oude uit-

spraak tot diep in de litteraire periode bewaard is. Wanneer

hier een enkel maal f geschreven wordt (gorfa voor ggrva
,
gqrua)^

dan berust dit op het voorbeeld van gevallen als sxfar. Vooral

na g k is de schrijfwijze u zeer gewoon; hier is de uitspraak

dus ongetwijfeld nog bilabiaal.

5. Uit het bovenstaande volgt, dat de postconsonantische w^

die ten gevolge van syncope tusschen consonanten of aan het

einde kwam te staan, zwakke u is geweest. Deze u is daarop

gesyncopeerd : n. ace. s. myrkr uit "^mirkuR . ace. s. hqr << "^haru

<C. *harua (d. i. ^hariv'^a] zie over de aanduiding door w"^ aanm. 3).

Aanm. 1. Tot de postconsonantisclie en dus zwak syllabevormende w is

ook te rekenen de w na ai. Alleen hieruit is te verklaren, dat zij aan het

einde en voor consonanten niet wegvalt en ?^-wijziging bewerkt, maar met den

voorafgaanden klinker een diphthong vormt, nadat de tusschenliggende / is

weggevallen. De grondvorm van snjór is dus niet '^snaiuaR maar *snaiuarR.

Uit aiu werd (langs xiu) ceu ,> «o, terwijl uit ïw met consonantische w ^ werd

{sni/r <I *smwR). Hierbg behoort ook de § 177, 3, 2 besproken groep éu uit ehw.

In '^'ehw(a)R stond w postconsonantisch ; deze w vormt na verlies der tusschen-

liggende h een diphthong met den voorafgaanden klinker. Zie Tijdschr. ndl.

T. en L. 39, 172 vv.

Aanm. 2. Dat na consonanten oorspronkelijk syllabevormende w stond,

wordt bevestigd door de afwezigheid van geminatie. Zie hierover Oergerm.

§ 171, 2.

Aanm. 3. De w tusschen consonant en vocaal stond daarom toch niet

met de volle zwaktonige u op één lijn. Dit blijkt uit verschillende omstaudig-

7
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heden. 1. haar werking op een voorafgaande ai is een andere; uit ai—u wordt

ey door ^^-wyziging (adv. e^ <C ai(w)u)^ terwyl uit ai + «^ iö wordt. 2. deze

w valt niet in dezelfde periode weg als u\ de voorwaarde voor haar verlies

is de voorafgaande syncope van een volgenden klinker; zij big ft ook na korte

syllabe, althans vóór een klinker, terwgl u regelmatig gesyncopeerd is. 3. ook

in andere opzichten is er verschil tusschen de klankw^ziging door u en door

w. De laatste werkt intensiever (§ 102). Dit hangt ongetwijfeld met het

chronologisch verschil in de syncopeering samen. In het volgende wordt met

het oog op dit onderscheid de u tusschen consonant en klinker toch als w
aangeduid; men kan ze ter onderscheiding van de w, die geheel consonant

is, w^ noemen. Zie Tijdschr. t. a. p.

Aanm. 4. Wanneer w^ in ruimer mate klankwijziging bewerkt dan de

zelfstandige zwaktonige u, is dit geheel parallel met het verschgnsel, dat korte

en zwaktonige klinkers sterker uitwerking hebben dan lange en sterker be-

toonde (§ 96 V. 104, 2).

§ 172. Germ. ww is on. ggw geworden. Ygl. den overeenkom-

stigen overgang in het go. Zie Oergerm. § 167 en aanm. 5 en

169: s^^^t^a , 'beschaduwen' en sA:w^^^ , 'schaduw', go. skuggwa
^

'spiegel', hryggva , hryggja , ndl. rouwen . sn0ggr , 'haastig', vgl.

go. sniwan . byggva , ndl. bouwen, tryggr ^
ndl. trouw, hgggva

,

ndl. houwen . dggg
,

g. s. -var , ndl. douw .

Aanm. 1. De ouderdom van den overgang is niet geheel zeker. Indien

niuwila op den steen van Naesbjaerg oude tcw heeft, dan bestond deze nog in

de 6e eeuw. liugge meent (Arkiv 8, 22), dat niuwila met go. niujis samenhangt

en gelgk staat met niujila, wat op de bracteaat van Darum voorkomt. Anders

Koek, Arkiv 28, 290, üml. u. Br. 315. In niuwila staat oude ww {uw)^ en de

eerste w vormt aanvankelyk met den voorafgaanden klinker een tweeklank.

De tweeklank eu is vóór w behandeld als in andere gevallen; hij werd iu^

indien i of u volgde; dus niuwila als iupingaU. Eerst daarna werd uw {ww)

^ ggw . Dus '^biuwu ]>» *biggwu ^ b^gg , 'gerst', ozw. bi/g (en biog met een

zw. breking van «'); daarnaast echter dialectisch iJ)dX^]s.Q.v\hQ)i)hegg <^*beuwu

[eu uit casus, waar niet u volgde). Zóó ysl. A;20^^r , 'spaarzaam' {0 <C ^), maar

«^^y^y« , 'kouwen', dial. tegga. ysl. bryggja ^'' brouwen\ ngutn. bregga. (Anders

vat Lindroth, Arkiv 24, 235 vv. de wisseling e : i vóór ggw op). Zie ook M.

dlsen, Arkiv 25, 212.

Aanm. 2. Germ. ü (waaruit gg} § 167) en uu waren in den regel uit i u

ontstaan. De latere ontwikkeling tot gg'} en ggw is waarschijnlijk in twee étapes

tot stand gekomen, en wel 1. sluiting van het begin: ii uu "^ gj gw\ 2. gemi-

natie van g door j en w. Oergerm. § 167 aanm. 5; 169, 2. 3; 171.
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II. De explosivae en spiranten.

1. Gutturalen.

h

§ 173. Germ. k is als h bewaard. Zij komt in alle posities

voor: koma , 'komen', kona , 'vrouw', kirkja , 'kerk', krdka
^

'kraai'. A;raA:^
, 'stang'. A:fg^a

, 'spreken'. Ari^e^a , 'begroeten', kverk^

'keel'. — i/r%*fl^
, 'dichten'. .5erA:r

, 'hemd'. /wA:(X , 'sluiten', fjilka
^

'zich snel door de lucht bewegen', vaka , 'wakker zijn', vakna
,

'wakker worden', vekja , 'wekken'. — lok , 'einde*, ek , 'ik', mik
,

'mij', rok , 'lot'.

Aanm. 1. On. kk is 1©. germ. kk: lokkr ^ ndl. /o^ , vgl. gr. kvytvoq (Oer-

germ. § 124). 2e. ontstaan door geminatie van k : bekkr ^ 'beek'. ti0kkvidr^ 'naakt'

(§ 182). sékkat (§ 218). 3©. door assimilatie van t : ekki , 'niets' (§ 185). 4e. door

assimilatie van ^ : drekka (§ 212).

Aanra. 2. Germ. /^" is on. kv : go. bens^ on. /?:?;«;«. go. stighan
, on. sipkkva.

§ 174. Verzachting van A; tot ^^ in onbetoonde positie aan het

einde komt niet zelden voor. Reeds de inscriptie van Kragehul

heeft haitega , 'ik heet' (anders Bugge, Indskr. I p. 9 noot 2)

;

zoo haderag (Björketorp). In ijsl. handschriften heeft ek^ als het

gesuffigeerd is, dikwijls den vorm eg
,
{i)g : calliga. Evenzoo mig

,

pig , miog naast mik
,
pik , miok {mjqk).

h.

§ 175. Grerm. h is aan het begin bewaard, zoowel voor vocalen

als voor consonanten (r / n i; en jongere J): Aa/a, 'hebben', har

^

'hoog', hamarr ^ 'rots', kus , 'huis'. — hlifa , 'beschermen'. Must
,

'gehoor'. — hnakki^ 'nek', hngkkja, 'rukken'. — hrammr , 'klauw'.

hrinda , 'stoeten'. — Jwerfa , 'wenden', hvat , 'wat', hvdrr , 'ieder

van beiden'. — hjón , 'huisgezin'. hJQr9 , 'kudde', hjalpa , 'helpen'.

Aanm. In de verbindingen kl hr hn wordt h in modern ijsl. niet gespro-

ken, maar l n r zijn stemloos, In het noorw. is h in deze verbindingen vroeg

weggevallen. Het ontbreken van h is hier een kenmerk van noorw. hand-

schriften.
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§ 176. 1. Aan een volgende t is h in fortissyllaben geassi-

mileerd, tenzij van ouds een consonant op de groep ht volgt:

3e s. praet. dtti
,
go. aihta (bij eiga , 'bezitten') . dtta

,
go. ahtau.

ótta
^

go. uhttvo, Ie s. praet. mdtta
,

go. mahta . subst. mdttr
^

'macht', les. praet. sótta
,
pótta , ndl. zocht , docht , bij soekja

,

pykkja
,
go. sokjan

,
pugkjan. dóttir

,
go. dauhtar, bjartr ^ 'helder'

(t <^ tt volgens § 219, 2), go. bairhts . dróttimi ,

''h.eer^ vgl. go.

drauhtinon.

Aanm. 1. Het oudste bekende voorbeeld voor deze assimilatie is het par-

ticipium n. s. m. sot (d. i. sött) op den Eggjum-steen. Nog niet geassimileerde

ht: dohtriR (Tune).

Aanm. 2. Over de verlenging van den klinker in dtta ,
mdttr

^
dóttir ^ dróttinn

zie § 127.

2. In het midden en aan het einde van het woord, behalve

in het onder 1 genoemde geval, is h weggevallen: fela^ go.

filhan . fdda , 'ik schilderde', oern. faihido , tja
,
go. teihan . tiu

,

go. taihun . ld<i*lcih (§ 181), praet. van liggja . hlasja
^

go.

hlahjan. — knésbót , 'holte onder de knie' (bot = ndl. bocht ; h is

vóór t weggevallen in semifortissyllabe). Zóó eyvit , 'niets', naast

vasttr ^ véttr ^ ndl. wicht. /?/nïr, 'wettelijk yerhod* <^ *ly9-rihtR .

gaita , 'letten op' << "^ga-ahtian . syta << "^sühtian (verlies van h

vóór ti). (Arkiv 13, 162 vv.).

Aanm. 3. Aan het begin van tweede leden van composita is k bewaard,

wanneer het bewustzgn voor de samenstelling bewaard is: a/Ms ^ 'ter zijde

gelegen gebouw', dhyggja , 'zorg', upphiminn , 'de hemel boven'. Maar Sigvatr

en Sighvatr^ n. pr., waar toch de tweede syllabe bijtoon heeft; Illugi<C. */^^-

hugi n. pr. 0rófj 'groote hoeveelheid' <^ *0rhóf {hóf^ 'maat'; ganga ór hóji , 'de

maat te buiten gaan').

h\

§ 177. 1. Q-erm. ^", d. i. waarschijnlijk reeds oergerm., en in

ieder geval vroeg oern. hw (Oergerm. § 139, 2) is aan het be-

gin bewaard: hverr, hvat, hverfa^ w valt weg onder dezelfde

voorwaarden, als wanneer geen h voorafgaat: hót^ go. hota.

2. hw na consonanten is w geworden, m. a. w. h is wegge-
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vallen tusschen consonant en w: go. arba(zna) ^ on. ^r, g. qrvar
^

'pijl'-

3. 1. Intervocalisch is in de verbinding hw na langen klinker

w vroeg weggevallen; h valt daarna volgens § 176, 2 weg: go.

leiban^ oern. "^lëhwan, ozw. lëa, wno. Ijd. go. neba^ on. na-.

2. Na korten klinker is hw bewaard tot na de syncope van

a en i na korte stamsyllabe. Daarop is intervocalisch eerst w,

daarua h (of beide te gelijker tijd) verloren ; de voorafgaande

klinker onderging daarbij verlenging go. saiban, ozw. sêa, s^a,

WTLO. sjd. go. abos ^ oern. *ahwöRy> '^^aaR'^ dr. Yoor consonsmten

en aan het einde werd hw toen w onder verlenging van den

voorafgaanden klinker. Deze to is na palatale vocalen gevocali-

seerd : go. aiba-(tundi) , oern. n. s. "^ehwaR > "^ehwR ^ "^ëwR

^jór, 'paard'. Zoo aces. '^ehtva'^jó. (iu inscriptie van Roes).

Ygl. § 171 aanm. 1. Zie Arkiv 32, 187 vv.

Aanm. 1. In den n. s. ahwu^ go. aha is w reeds vroeger voor u wegge-

vallen. Uit '^ahu werd q (§ 99).

Aanm. 2. Over de waarde der lo in *ehwR zie § 171 aanm. 1. 3.

g en /.

§ 178. 1. Grerm. spirantische / is reeds vroeg oern. —
misschien zelfs eerder — tot explosieve g geworden na 7], (Oergerm.

§ 143, 3). Deze uitspraak blijkt uit de onder 2 besproken ver-

scherping.

2. Aan het einde is </ na ;^ verscherpt in de periode tusschen

de apocope van sedert ide. tijd aan het slot staande a, g en die

van oorspronkelijk gedekte a en van u uit ö. 7xk wordt dan kk

volgens § 212: 2^ s, imp. sprikk (in plaats van "^sjyrekk volgens

§72) uit *sprhik <C *sprir^g <C *spriiigê . Ie s. praet. sprakk <C

'^sprcDYja. *Maar n. s. stqng ^ ''stung' <C *stmigu <C^stafigö. 2e s.

imp. sgng << "^shigw <i "^siiigwe . n. s. ping << *]mjga{m) .

Aanm. 1. Uit de schrijfwijze ^ met weglating van ^ in oude oern. inscripties

(§ 209 aanm. 1) kan men niet afleiden, dat (/ na f{ verstomd was, want in

jongere inscripties wordt zij geschreven, en bovendien bewijst de jongere ver-

scherping, dat ^ niet was afgevallen. De genoemde schrijfwijze is een graphisch



102 Klankleer. § 178—181

verschiynsel, dat hiermee kaa samenhangen, dat men in deze periode voor

explosieve g geen teeken had.

Aanm. 2. On. gg is 1. product van geminatie van y vóór j' (§ 182).

2. in de groepen gg^ en ggv uit ii en uu ontstaan (§ 167. 172). 3. van on-

zekeren oorsprong maar berustend op eene ook buiten het on. voorkomende

secundaire verlenging van y Jii sommige woorden als vagga^ 'wieg' (vgl. ndl.

wagggelen). (Yon Friesen, Om de germanska mediageminatorna. Hellquist, Nagra

anmarkningar om de nordiska verben med mediageminata. Göteborgs högskolas

arsskrift 1908. Vgl. E. Olson, Arkiv 28, 306).

§ 179. Germ. / wordt verder explosief:

1. In geminatie: liggja^ 'liggen', piggja, 'aannemen', hyggja^

'meenen'.

2. aan het begin: gata, 'straat', ganga^ 'gaan', ^^ra, 'doen'.

gripa^ 'grijpen', grind ^ 'hek', glqggr ^ 'nauwkeurig'.

3. in de omgeving van stemlooze consonanten (zie § 180).

Aanm. Wanneer het moderne Zweedsch vóór palatale vocalen / zegt {gÖra^

spr. yörö;), dan bewijst dit niet, dat de oudere taal niet eene explosiva gehad

heeft. Deze is in sommige zw. dialecten gelijk in het ij si. bewaard. En steenen

met de jongere runen leveren getuigenissen voor de explosiva: kiliuR^ d. i.

Gillingr ^ Vester-Marie-steen IV, ca. 1060. kitu ^ d. i.: Geddu^ Dalby over-

sten, slot 10e eeuw.

In enkele woorden, waar g aan het begin van het tweede lid van een

compositum is weggevallen, is de uitspraak vóór het verlies der g zeker spiran-

tisch geweest: AÖils <i*Adigils {sim-plex ghl). Bróarr <Ci*hróSa(g)dr (§ 195

aanm. 2). foringi^ go. fauragaggja . Of y hier germ. y voortzette of uit oudere

g ontstaan was, is niet uit te maken.

§ 180. Explosieve g (uit spirantische /) wordt tot k verscherpt

in de omgeving van stemlooze consonanten : ekki , 'niets' <I eitt gi .

systkin , 'broer en zuster', vgl. fedgin , 'ouders', moedgin , 'moeder

en zoon', hykk , 'ik meen' <i hygg ek . g. s. enskis , 'geen' <C eins-

gis . n. ace. s. n. hvdrtki , 'geen van beiden'.

Aanm. In de flexie is etymologische spelling gewoon: g. s. dags . n. ace. s. n.

heilagt.

§ 181. Spirantische / aan het einde is h geworden en daarna

volgens § 176, 2 weggevallen: praet. sté bij 5%a ,
'stijgen', hné

bij hniga , 'nijgen', ló bij Ijüga , 'liegen', ld bij Uggja . brd <i
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%rah <i *brag bij hregda , 'zwaaien' . frd bij fregna , 'vernemen'.

Ie en 3e s. /mi , 'kan' «< *wö^^.

Aanm. 1. Deze overgang g~^ h heeft evenals de § 178, 2 besproken ver-

scherping van explosieve g aan het einde plaats na de syncope van van ouds

aan het eind staande e a^ maar vóór de syncope van u uit ö en van oorspron-

kelijk gedekte a. Immers in woorden als Iqg <I '''lagu (<^ — o) blijft g aan

het einde staan. Evenzoo in het sing. lag <^ *laga[m).

Aanm. 2. Verlies van y is overigens betrekkelijk zeldzaam. Het belang-

rijkste geval is in niet hoofdtonige syllabe vóór ^, wanneer u^ y voorafgaat:

uiflid
^ 'gezindheid van een wolf', 'vijandschap' <C *Mlfhugd. munuÖ

^ 'liefde <C!

^munhugd . afbr^Öi (en afbrygÖï)^ 'ijverzucht'.

Geminatie van gutturalen.

§ 182. 1. Voor volgende j is g (oorspr. /) gegemineerd, indien

een korte klinker voorafgaat : leggja , 'leggen'. Uggja , 'liggen'.

piggja, 'aannemen', hyggja^ 'meenen' (vgl. § 179, 1). Mslslt hloegja^

'doen lachen', roegja^ 'beschuldigen'.

Aanm. 1. Over de enkele g van segja ^ 'zeggen' zie § 343 aanm. 2.

2. Ook k is gegemineerd tusschen korten klinker en J, maar

het aantal voorbeelden is niet zeer groot, daar de geminatie veelal,

vooral in de verbale flexie, door analogievorming opgeruimd is.

Voorbb. : hekkr , 'beek' uit %akkiR << %akjaR . g. pi. Grikkja
,

'Grieken', stykki , 'stuk' (<C "^stukja) . lykkja , 'strik', maar lykja
,

'stuk land, door schuttingen omgeven'. Yerba: ï^^^Ja
, 'wekken'.

/)e^ja , 'dekken'. Zy^ja , 'sluiten'. Uit rijmen als vekjandi (1. vekk-

jandi) — snekkju (Har. s. hardr. c. 103, zie Bugge, Beitr. 13, 171)

blijkt, dat ook hier eenmaal geminatie is geweest.

3. Tusschen korten klinker en t^ is A: gegemineerd: n^kkvi^r

^

vgl. go. nabaps . r^kkva , 'duister worden', vgl. go. ribis , on.

r^kr (en r^kkr met kk naar r(j)kkva). Daarentegen ace. s. kvikvan

met k naar den n. s. kvikr. Zie Oergerm. § 171. Tijdschr. ndl.

T. L. 37, 197 V.

Aanm. 2. g komt vóór w alleen voor in de verbinding ggw uit germ. tiu.

Ook hier berust de dubbele g ongetwijfeld op geminatie van g vóór w. De

ontwikkeling is nn ^ gw ^ ggu. Zie Oergerm. §171, 1 en hierboven § 172

aanm. 2.
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Palatalisatie van gutturalen.

§ 183. De gutturale consonanten kg/ worden vóór palatale

vocalen palataal. Uit de schrijfwijze blijkt dit niet direct, maar

wanneer de palatale consonant vóór een niet palatalen klinker

komt te staan, ontwikkelt zich na de consonant een j. Zóó ver-

klaart zich de j in den g. d. pi. van langstammige m-stammen,

waar de laatste consonant van den stam een gutturaal is:

kortstammig ni&r ^ kyn d. pi. nidjum., h/njum-^

langstammig hirdir ^ kvaedi „ „ hirdum^ kvEedum\

„ merki^ riki „ „ merkjmn^ rikjum.

Vandaar ook de j in langstammige j-verba o^ g k\ hneigja
,

leggja , sprengja , drekkja (drenken) als gledja
, flytja tegenover

doema
,
foera.

Aanm. In de gevallen, waar van ouds een t gestaan heeft, is er eigenlijk

geen reden, om de ontwikkeling eener secundaire j aan te nemen. De J is na

y k bewaard. Nieuw ontwikkeld is echter de j, waar de palatale ^ k ana-

logisch staat, of waar om andere redenen geen oude j aanwezig kan zijn, bv.

in den g. s. der i-stammen, die van ouds op -ar uitgaat, als bekkjar van hekkr
^

'bank', en den g. d. pi. derzelfde woorden die den uitgang der ö-declinatie

hebben : bekkja , bekkjum.

2. Dentalen.

Aanm. On. tt is 1. germ. tt: skattr
,
go. skatts. 2. ontstaan door assimi-

latie van h: dtta (§ 176). 3. door assimilatie van n: spretta (§ 212). 4. na de

syncope van tusschenvocalen uit t -{- Ö : boetla {^ 193); uit^+ ^: hlitt (§ 193

aanm.). 5. uit J)J) : Guttormr (§ 188 aanm. 1).

§ 185. Assimilatie van t aan volgende k is regel in ekki <C
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eitt-ki. Andere gevallen zijn sporadisch: hvakki voor hvatki

.

hlykk voor hlyt ek , 'ik krijg ten deel'.

Aanm. Assimilatie van t aan volgende s heeft in de 12e eeuw in het

noorw., later ook in het ysl. plaats: Gissurr en Gizurr^ n. pr.

§ 186. 1. Yerzachting van t in onbetoonde positie aan het

einde (vgl. den overgang k^ g % 174) komt reeds in de oudste

handschriften (waar de schrijfwijze p is) en later bij toeneming

voor : mikep ^ap ^ip voor miket , at , it. (Zie Larsson, Ordförradet,

passim.) Reeds de Röksteen heeft suap , d. i. swap <C swa aïï.

2. Inlassching van t is regel in de groepen lis en 7ins : g. s.

allz ^ mannz.

p-

§ 187. Germ. p is bewaard aan het begin eener hoofdtooige

syllabe: 7>m^, 'vergadering', pegja ^^zwij^en\ ^^^£/a , 'aannemen'.

Pórr . Porbjqrn , jbnV, 'drie', prid^jungr , 'derde deel', prifaldr

.

'drievoudig'.

Aanm. Verlies van J) aan het begin heeft plaats gehad in enkele woorden,

die veel of uitsluitend proclitisch gebruikt worden : conjunctie en , 'dan' <; *jMft
,

en evenzoo e;?, 'maar' <^ J)au (vgl. het ndl. tegenstellende dati) . at (relatieve

partikel) <_ /«^ , ndl. pron. dat ^ en evenzoo de conjunctie ai
^

ndl. dat\ mis-

schien ook het artikel enn , et <^ ])ami
,
pat . Zie Koek, Om nagra atona,

Lnnd 1879.

§ 188. /) is ^ geworden: 1. na vocalen en r, zoowel wanneer

een klinker of een tonende consonant volgt, als aan het einde

:

inf. kveda , verda ,
go. hipan , wairpan . praet. kvad^ , vard^.

2. aan het begin van een syllabe met semifortis. ^ gaat daarna

volgens § 192, 1 in d over, wanneer de semifortis niet tot infortis

daalt. Samenstellingen met pér <C^peivaR
,
go. pms ^ en met Pórr:

Hamdir ^ ouder Hamper . Halldórr ^ Steindórr . Daarnaast Stein-

pórr onder den invloed van het simplex.

Aanm. 1. Een overgang van oude JjJj in tt komt in enkele woorden voor

(vgl. Oergerra. § 166 aanm. 3): spotta
^

ndl. en hd. spotten (hd. tt is niet

germ. tt). rytta
, 'ellendeling', ags. ri/dÖa , 'bloedhond' (onzekere etymologie).
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moUi
, 'mot' (zeldzaam, misschien een vreemd woord), ags. mo])j)e , tnohjje , waar

hp ten grondslag schijnt te liggen. In jongere formaties: 2. s. imp. kvettu uit

kved ])u {pp [> // ^ tt^. Guttormr , n. pr. <^ Gud-pormr.

In relatief zwaktonige positie is p]) verkort en verzacht : medan
,
go. mippan

{ei), ddan , ags. siddan . eÖa
,

go. aippau.

Aanm. 2. Over den overgang / J> ^ in de omgeving van stemlooze con-

sonanten zie § 193.

§ 189. Aan een voorafgaande l en n is p geassimileerd. De
groep wordt dan stemloos (vgl. § 193): w7^r, go. wilpeis . praet.

olla (§ 349) uit "^wulpa . annarr
^
go. anpar . sinn^ 'beurt', go.

sinps , tqnn ^ 'tand', vgl. go. tunpus . svinnr ^ 'verstandig', go.

swinps . praet. unna << *unpa van unna , 'liefhebben', kunna
,

go. kunpa . mél (§ 73) << "^minnl < *7ninpla.

Aanm. 1. De inscriptie van Valby (ca. 700) heeft nog afunp.

Aanm. 2. Mél kan ook onder § 190 vallen. De verhouding van / tot

vi^germ. pi is dan dezelfde als big ndl ^ hd. nadel.

§ 190. In de gevallen, waar go. pi tegenover wgerm. /? staat,

heeft het on. ^: fiyja .,
ohd. fliohan

^
go. pliuhan. Waar in het

midden van het woord go. pi tegenover wgerm. hl staat, is de

eerste consonant in het on. verloren: go. mapljan , ohd. {gi)ma-

halen (maar ags. madelian) , on. msela . Ook waar het wgerm. pi

heeft: go. nepla ^ hd. nadel, on. ndl . Zoowel het verlies van

de consonant als het Finschc woord niekla doet vermoeden, dat

het oern. in beide voorbeelden h had.

d en 9.

§ 191. 1. Germ. ^ is vroeg oern. d geworden:

1. na n: hinda ^ 'binden', hundr ^ 'hond', hundrad ^ 'honderd'.

vdudr^ 'slecht', land, 'land', rgnd, 'rand'. (Oergerm. § 143, 3).

2. na l: halda, go. haldan. valda, go. waldan. adv. heldr

,

go. haldis.

Aanm. 1. Of na 2; vóór de § 198, 1 besproken assimilatie d of d stond,

is onzeker.

2. Aan het einde van het woord is c? na n en / verscherpt
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tot t in de periode tusschen de syncope van sedert den ide, tijd

aan het einde staande a^ e en die van oorspronkelijk gedekte a

en van u uit o in ultima. nt werd daarna volgens § 212 tot tt\ Ie

en 3e s. praet. helt van halda . hatt van hinda . liratt van

hrinda, 'stoeten'. 2e s. imp. bitt van hinda. Maar Ie s. praes. held

^

bind <C "^haldu , "^bindu <C— ö . n. s. n. band <C ^banda(m)
,
pl. bqnd

.

Aanm. 2. On. dd is 1. germ. ^^ (of zd^ zie aanm. 1): /^or/(/ (§ 198, 1).

2e uit ^ + ^ 1 d: {grcedda § 192, 2 en aanm. 2), 3. Van onzekeren oorsprong

in enkele woorden als toddi^ 'klein beetje', lodda
^ 'vrouwtje' (vgl. § 178

aanm. 2).

§ 192. Germ. d wordt verder tot d:

1. Yoor het einde der oern. periode aan het begin van fortis-

en semifortissyllaben : doema^ 'oordeelen'. c?z;()/, 'oponthoud', dygd
^

'bekwaamheid', dvergr ^ 'dwerg', hórdómr ^ 'ontucht'.

Aanm. 1. Het oudere runenalphabet gebruikt voor de dentalen drie teekens,

t. w. V\ d ^\ t ^p J) . Aan het begin staat in woorden, die later d hebben M.
Het jongere runenalphabet duidt d &r p door p aan, d en t door T; aan het

begin staat nu T. Dit toont, dat d in deze positie d geworden is.

2. Na de syncope in tusschenvocalen

:

1. in de verdubbeling: Ie s. praet. grwdda^ 'deed genezen'

<

"^grWidö . eydda^ 'verwoeste' <C %w^?^ö . veidda ^ 'jaagde'. 8e s.

praet. ^M(i^, 'verheugde', kvaddi^ 'sprak aan'. m(i(ii, 'zwaaide'.

Aanm. 2. Ook uit d (volgens § 191, 1) -^ & wordt dd, waaruit door

verkorting na een consonant (§ 219, 1) d: lo. 3^ s. praet. senda, sendi <
'^sandido ,- Sb . -- d -\- d komt in composita voor; de overgang in dd hangt

hier af van de duidelijkheid, waarmee men zich de samenstelling bewust is:

guddómr en guddómr 'godheid'.

Aanm. 3. Ook op andere wijze ontstane geminaten zijn - misschien reeds

vroeger — explosief geworden (§ 191 aanm. 2).

2. na w en /, indien de voorafgaande syllabe lang is: Ie s.

praet. kenda^ 'deed kennen' << *A:(:mm'^ö. nefnda^ 'noemde', felda,

'velde'. Maar vanda^ 'wende', talda^ 'telde', valda^ 'koos', van

venja^ telja, velja uit "^ivani^ö enz. met korte stamsyllabe.

Aanm. 4. De praeterita vilda^ aki/lda, mimda (van miimi) zijn zonder tus-
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schenvocaal gevormd en hebben dus oude ld. Evenzoo selda bg selja^ vgl. ohd.

salta^ ags. sealde (de e van selda stamt uit het praesens).

Aanm. 5. Analogie formaties zijn niet zeldzaam: sigWa naast siglda.

Aanm. 6. In de litteraire periode breidt d zich allengs uit naar kort-

stammige verba op / ti en dan soms ook naar verba op m\ valda^ vanda^

dcemda.

§ 193. In de omgeving van stemlooze consonanten worden d en

cl tot t, de eerstgenoemde langs p: les. praet. boetta^ 'betaalde boete'

<i%ötidö. dtti^ ''Sich.tBte\ go. ahtuda. Ie s. praet. se^to, 'zette', hvesta^

'maakte scherp', oej^ta (ouder oeppa), van oepa^ go. tvopjan. dreJda

van drekkja^ 'drenken', s^sta van sijsla, 'bezig zijn', n. ace. s. n.

gott << *göd't van gód^r^ 'goed', glatt van gladr., 'blij'. Hierbij be-

hooren ook de praeterita vilta van villa., 'verwarren' met stem-

looze Il (§ 189), nenta van nenna^ go. (ga)nanpjan. Bij vdepnta van

vcepna^ 'wapenen' heeft p de volgende n, bij oexlta van oexla., 'ver-

meerderen' heeft s de volgende l stemloos gemaakt. Bij mdslta (vgl. go.

mapljan)^ stselta^ 'staalde' (vgl. ohd. stahal^ 'staal'), rxnta, 'beroofde'

(vgl. ohd. rahanen) gaat de werking van de verloren consonant uit.

Aanm. Vormen met Jj (Ö) na, ^ p komen in de oudere taal niet zelden

voor: vakdi^ vakjji van vekja (Cod. reg.). cppjja (zie boven) enz. Misschien is

dit slechts etymologische spelling, gelijk deze ook in de declinatie gewoon is:

g. s. raudfs^ meer dan rauz van raicdfr^ 'rood' ; lands^ kuuds. Zoo ook de mediale

vormen van het verbum in oudere handschriften : lélzc^ quejjsc enz., later léz(k),

koez(k). Voor dt ^ dl treedt regelmatig II ^l o-p: n. ace. s. n. ölUl van blidr. blinl

van blindr.

§ 194. d is geassimileerd aan een volgende l : fvilla., 'bijzit',

naast fridill., 'minnaar', d milli, 'tusschen' <C d ^midli (dat. s.)

naast d medal (ace. s.). brgllaupt en hrullaup^ 'bruiloft' <C *brü9i-

hlaup,

Aanm. De assimilatie is jonger dan de syncope in tusschensyllaben, respec-

tive in het eerste lid van composita.

§ 195. ^, hetzij germ. ^, hetzij volgens § 188 uit p ontstaan,

is weggevallen:

1.. voor oude w in composita (zekere voorbeelden alleen in
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eigennamen): hAdnwulafR (Istaby), hApuwolAfR (Stentofta) >>

*ha9tvulfR > *hd(w)ulfE > Hqlfr^ Hdlfr. Zoo Alfr< "^adivulfaR^

ags. ^dwulf^ ndl. Adolf. Hrólfr <C "^h^ödwulfaR. Hróaldr <1

""hrödwaldaR (§ 170, 1).

Aanm. 1. De relatieve chronologie voor het verlies van vocalen en

consonanten is blijkens deze voorbeelden 1. syncope in het eerste lid van

composita, zelfs van ti na korte syllabe {had(u)wulJR)^ 2. verlies van d vóór

w, 3. verlies van w voor labiale vocalen en na ü.

Aanm. 2. In simplicia vóór een zwaktonige syllabe verdwijnt Ö vóór w

niet: stqÖva^ 'tegenhouden', g. s. bqÖvar^ 'strijd'. Ook een paar composita, waar

de w tot het eerste lid behoort, behouden d '. Bqdvildr ^ ags. Beadühild] Bqdoarr

< *baduhariR. Daarentegen valt d na een langen klinker weg ook voor een

w , die tot het eerste lid behoort : Hróarr <, '*hródwarB < ^hröd'u(g)arB.

Aanm. 3. De oorzaak van de verschillende behandeling van d vóór w is

in het verschillend karakter der w gelegen. In composita ais haduwul/R staat

w van ouds aan het begin van het woord, dat als tweede lid in de samen-

stelling treedt. Deze w is van den aanvang af consonant. Zij was echter nog

bilabiaal, toen Ö wegviel, want nog daarna valt zij zelf voor u weg. De w
vanstqëfva, bqdvar ^ Bqdvildr daarentegen was nog u {w"^) toen d vóór w {w^)

wegviel. In *hródwarR , waaruit Hróarr^ was w^ tot lü* geworden, toen d

wegviel. Zie § 171, 4 en aanm. 3.

Aanm. 4. Uit *ad(a)wmiR (eerste lid ada- als in *a^wulfaR) werd ^Awinn
,

waarvan de gen. met syncope in de tweede syllabe luidde ^AwnaR > Anar

.

Hieruit is een nom. Ann gevormd, en naar de analogie van spónn—spdnar , nótt—
ndttar een bgvorm Onn. De naam ^^^^^^;^;'^ daarentegen is ontstaan uit "^audwiniR

(eerste lid auda-^ vgl. ags. '*'Eadwiné) . De gen. luidde ^AudwhiaR. Wanneer

hier i werd gesyncopeerd vóór het verlies van d vóór w
,
ging w \yl u over,

en er ontstond Audunar
^ waaruit weer een nom. Audunn. De nom. s. ^AuÖwiniR

werd tot *Auwin (bij Einhard overgeleverd in den vorm Aooin) . Hiervan luidde

de gen. met syncope in de tweede syllabe '^AtiwnaR^ waaruit Aunar . Deze

vorm gaf aanleiding tot den nom. Aunn.

2. sporadisch voor enkele andere consonanten, met name r n

:

n. pi. hvdrir <C ^hvadriR en daarnaar n. s. hvdrr in plaats van

*hva9an'^ go. bapar. lyritr ^ 'wettig verbod' <;*Z^^n7i^r (§ 176,2).

jür , 'uier' uit *jüdr. piaurikE , n. pr. (Rök). — Skdney^ het land-

schap Skane, ags. /S'cêc?ew/9'. Heinir^ bewoners wan HeiffmQrk. Ijónar^

'menschen', vgl. Iy9r , ljó9r. — Hrómundr n. pr. << "^hródmundr.

Fdfnir ^ een slangennaam, uit ^fadmnir bij fadma^ 'omarmen',

vgl. fadmr ^ ndl. vadem.
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Aanm. 5. De verandering is jonger dan de syncope in *hvadriR uit

'''hvadariR.

Aanm. 6. De bijvorm jügr (§ 163, 1) naast jnr berust op een overgang

d "^ g tusscben voorafgaande op u uitgaande dipbthong en volgende u. Er

heeft dus een wisseling bestaan ^iugur ^ d. s. '^m(d)ri. Evenzoo g. -^l. fjogorra^

n. ace. pi. n. fjogor uit *Jiudurra ^ *fiudur <^*fedurRa ^ ^fedur^ go. jidur-

{falj)s). Noreen, Svenska etymologier p. 40 vv.

S.

§ 196. Grerm. s is in alle posities van het woord bewaard.

In tegenstelling met het wgerm. wordt s in tonende omgeving

niet tonend: sonr ^ 'zoon', sefi ^ 'gemoed', svara ^ 'antwoorden'.

steinn , 'steen' . skdli , 'afzonderlijk gelegen gebouw', lesa
,

'lezen', ausa^ 'scheppen'. Ijósta^ 'slaan', hresta^ 'barsten', versna^

'slechter worden'. Ijós, 'licht', hiis ^ 'huis'.

Aanm. 1. On. ss is 1. germ. ss: adv. hvassliga^ 'streng', vgl. go. hassaba.

2. geminatie van s: Jbess (§ 218 aanm. 3). 3. ontstaan door vocaalsyncope

uit s -4- ^ • S- s. iss. 4. door assimilatie van R na vocaalsyncope: n. s. /uss

(§ 199, 4). 5. uit ts : Gissurr (§ 185 aanm.).

Aanm. 2. Metathesis van si in de namen op -gils .^-ils uit (g)isl: Forgils^

Adils^ maar d. s. Porgisli.

z.

§ 197. Germ. z is tot een r geworden, die tot kort bij het

einde van den oern. tijd van germ. r onderscheiden blijft. Dit

blijkt 1. uit de verschillende aanduiding in het runenalphabet.

Germ. r wordt door R aangeduid, r uit z in het oudere alphabet

door Y? iii bet jongere door X. (in transscriptie R). 2. uit de

verschillende behandeling der groepen nnr en nnR. 3. uit de

door r uit z bewerkte klankwijziging. Deze r was dus palataal.

Waar R behouden blijft, valt zij tegen het einde der oern.

periode met r samen: go. gasts^ oern. gastiR^ on. gestr. go.

wulfs, oern. "^wulfaB, on. ulfr, go. batiza^ on. betri, go. sokeis,

on. scekir,

Aanm. 1. Hoe lang de uitspraak z in het oern. bestaan heeft, is niet

bekend. Het teeken Y in de oudere runenreeks kan zeer goed een tijd lang

z hebben beteekend. Een kenteeken voor het bestaan der nieuwere uitspraak

is de reeds vroeg optredende verwarring met r (zie aanm. 2). Op de mis-
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schien Burgondische, in geen geval Skandinavische, spang van Charnay

komt het teeken voor en duidt daar misschien z aan. Finsch-Lapsche nomina,

die vermoedelijk aan het oern. ontleend zijn, gaan, voorzoover het oude

öf-stammen zijn, op as uit: armas.^ 'arm', rengas^ 'ring', sairas^ 'ziek', parmas^

'boezem', on. barmr.

Aanm. 2. R voor r komt aan het einde van het woord in zwaktonige

syllaben in inscripties met de jongere runen dikwijls yoov. fadiR ^ brodiR
^

undiR^ yfiR. Maar ook Tune (6e eeuw) heeft reeds \afte\R naast after.

§ 198. i? (z) assimileert zich aan een volgende consonant

in de volgende gevallen

:

1. aan d (of d § 191 aanm. 1); als resultaat treedt dd op

(§ 192 aanm. 3): gaddr
^

go. gazds. hodd
.,

go. huzd. rgdd,

go. razda.

Aanm. 1. De groep zd {zd) is in deze woorden oergerm. De assimilatie

kan dus zeer oud zgn.

2. aan n : rann
,

go. razn. granni^ ^buurman', go. garazna.

Qnn^ 'veldarbeid', go. asans ^ ohd. aran^ maar zonder vocaal

tusschen s en n go. asneis. Daarbij het verbum annask.

Aanm. 2. De assimilatie is ouder dan de syncope in tusschensyllaben ; vgl.

den n. pi. /r^irnar van fr0rinn. De woorden hehben germ, zn. Aan go. asans (f.)

zou beantwoorden on. ^qrun., g. *arnar. Ygl. arinn., 'haard' (oern. ace. aRina

(By)), d. s. arni.

3. aan 8 in de 2e en 3e s. van het mediopassief : kallask <C

kallaR sik. Deze assimilatie is jonger dan het eerste gebruik van

vormen op R in de 3e s. (barutR Björketorp) (§ 330). Want de

vorm op sk is, gelijk het aangehangen pronomen toont, in de

3e persoon ontstaan en vandaar naar de 2e overgebracht (vgl.

§ 353 aanm. 3).

Aanm. 3. Of het verlies van r in den eenmaal voorkomenden noorw. naam-

vorm Géstsein op dezelfde assimilatie berust of op een sporadischen wegval van

reeds tot r geworden i^, die ook anders soms voorkomt, is onzeker. Andere

namen met Gé- Gei- voor Geir- voert Lundgren, Arkiv 10, 180, aan.

§ 199. Assimilatie van R aan een voorafgaande consonant.

1. Assimilatie aan n. Deze heeft in verschillende perioden plaats.



112 Klankleer. § 199

1. germ. nz en n -{- z (E) na syncope in derde syllabe worden

vroeg oern. tot nn. De assimilatie is ouder dan de § 208, 1, 2 en

aanm. 4 besproken verkorting van nn en de tweede wegval van n aan

het einde: ace. pi. daga, gesti, vqndu^ uit oern. '^dagan{n)^ '^gastin{n)
,

'^wandun{n)
,
go. dagans

,
gastms , wandims. — g. s. guma <C *^w-

man{n) (oern. kepan
,
prawinan) «< ^gumaniR (of -ai?)

,
go. gumins.

2. n + vocaal -{- B in tweede syllabe en in woorden, waar

door systeemdwang de syncope niet vroeger plaats heeft dan in

tweede syllabe, wordt na de syncope nR . Hieruit wordt na eene

korte hoofdtonige syllabe nr, in andere gevallen nn. De assimi-

latie is jonger dan de § 208, 1, 2 en aanm. 4 besproken verkorting

van 7in en de tweede wegval van n aan het einde: vam' ^ 'gewoon'.

dynr^ 'geluid', sonr ^ 'zoon'. Maar sveinn^ 'jonge man' << "^swainciR.

steinn , oern. stainaR . pron. minn , minn <C "^inmaR . part.

hedinn , 'gebeden', ordinn , 'geworden'.

Aanm. 1. Tegenover de groep nn verhoudt R zich verschillend, naar

gelang deze oude nn is of door assimilatie van n]j •> nn is ontstaan. Aan oude

nn is R geassimileerd: n. pi. menn <^*mennR <^*menniR . comp. minni <^

*minnRi <C *minniRx
^
go. minniza . Deze assimilatie schijnt, althans geweste-

lijk, jonger te zijn dan die aan enkele n. De Eggjumsteen heeft n. s. stAin

(d. i. stainn), n. s. skorin (d. i. skorinn)^ maar n. s. maR (d. i. man(n)R)^ n. pi.

manR (d. i. mizn(n)R\

Aan nn uit 7i]) wordt R niet geassimileerd, en evenmin heeft er nieuwe

assimilatie plaats, wanneer, nadat nnR [> nn is geworden, een nieuwe r ana-

logisch is toegevoegd. Over de behandeling dezer groepen zie men § 207.

De oorzaak der afwezigheid van assimilatie is in het eerste geval, dat R na

stemlooze 7m vroeger r werd dan in andere posities, in het tweede geval, dat

de bovengenoemde analogische toevoeging tot stand kwam, toen R reeds r

geworden was.

2. Assimilatie aan m komt tot stand in zwaktonige syllaben

geruimen tijd na de syncope in de derde syllabe. Stentofta heeft

nog gestumR , borumR , on. gestum , burum . In den tijd der

oudste handschriften is de door deze assimilatie ontstane geminaat

nog niet vereenvoudigd : Stock. hom. : ollumm.

Aanm. 2. Na de syncope in tweede syllabe heeft in hoofdtonige syllabe

geen assimilatie aan m plaats: n. s. dómr. d. tveimr
^
primr. De gewone vormen

tveim
,
Jjrim berusten op het voorbeeld van andere datiefvormen.
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3. Assimilatie aan r : n. s. Jiamarr ^
'rots'. 3e s. pr. herr^ 'draagt'.

4. aan s'. n. s. füss , 'bereid'. 3e s. pr. kyss van hjósa ^ 'kiezen'.

less van lesa , 'lezen'.

5. aan enkele /, behalve na een korte sterktonige syllabe,

indien de groep door syncope ontstaan is: n. s. heimill ^ 'ten

dienste staande', tóiï/, 'ketel', tó/^, 'gezond'. sM//, 'stoel', fjall^

'berg', vgl. hd. fels (reeds Eggjum: n. s. fokl^ d. i. fogl) , Maar
2e s. dvelr van dvelja , 'ophouden', selr van s^/ja , 'overgeven',

n. s. malr^ 'tasch'.

Aanm. 3. De assimilatie komt dus nog tot stand na de syncope in tweede

syllabe na lange stamsyllabe, maar niet meer na de syncope na korte syllabe.

/jcfll is geen uitzondering, daar z hier van ouds onmiddellijk op / volgde {ja

is breking van germ. e', de stam is ^felza-\ hd. fels daarentegen uit ^falisa^

ohd. felis).

Aanm. 4. Na // zou men assimilatie wachten. Maar er staat steeds llr:

n. s. allr ^ vqllr^ 3e s. felb'. Op een paar plaatsen in Stockh. hom. en Norsk.

hona. komt voor alla^ allar ^ illa in plaats van allra^ allrar
^ illra. Het is niet

onwaarschijnlijk, dat deze vormen de klankwettige ontwikkeling represen-

teeren. Er is namelijk tweeërlei //, te weten oude // en // uit lp. In het

laatste geval is het achterwege blijven der assimilatie te verklaren als bij

nnR <^ npR (aanm. 1). Dus hollr
^

go. hulps. comp. ellri^ go. aljnza. n. s.

Ullr^ go. wulpus. De r in allr ^ vqllr
^
fellr kan op analogie berusten.

3. Labialen.

P'

§ 200. G^erm. p is in iedere positie, waarin zij voorkwam,

bewaard. De meeste voorbeelden zijn vreemde woorden: pina,

'straf', postoli, 'apostel', prestr ^ 'priester', api ^ 'aap', hlaupa^

'springen', apaldr^ 'appelboom', süpa^ 'zuipen', hljóp^ 'sprong'.

hróp , 'laster'.

Aanm. On. pp is 1. germ. pp: hoppa, 'springen' (Oergerm. § 124). 2. door

assimilatie uit mp ontstaan: kap/n (§ 212).

f-

§ 201. 1. Aan het begin is f bewaard: fadir^ 'vader', finna^

'vinden', fnendi^ 'bloedverwant', fugl^ 'vogel', fela^ 'verbergen',

/ara, 'reizen', praet. /o/*, 'reisde', fingr , 'vinger'.

8
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2. Na vocalen en tonende consonanten (in aanmerking komen

l r) wordt f tonende 5 , wanneer niet een stemlooze consonant

volgt: rjüfa, 'breken', hefja^ 'heffen', ulfr^ 'wolf', parf^ 'ik

heb noodig'.

3. Yóór t gaat ƒ, hetzij oude ƒ, hetzij volgens § 203, 1 uit b

ontstaan, in het ijsl. in p over: aptr ^ 'terug'; eptir ^ 'na', de.

efter] op de. steenen seft^ seftir-^ evenzoo in oude noorw. inscrip-

ties: after (Tune). Zoo ijsl. kraptr ^ 'kracht', de. hraft. hapt^

'band' bij hafa. lypta^ 'oplichten', hd. lüften, topt (§ 205, 1) uit

en naast toft,

4. Aan een voorafgaande m is /* — langs h (>» h?) — geas-

simileerd, wanneer niet een consonant volgde: fimm << *^m/*.

nnoorw. zw. tornt <i Humfet naast ijsl. topt^ toft (<^ Höft) met

verlies van m volgens § 205, 1 (Arkiv f. n. fil. 15, 345, vgl. 9, 142).

Aanm. De uitspraak van /"was t^dens de assimilatie aan m en tgdens den

overgang ft > pt nog bilabiaal. In de litteratuurtaai is zij labiodentaal.

& en 5

§ 202. Glerm. 5 is 6 geworden

1. Waarschijnlijk vroeg-oern. na m : lamb, go. lamb, fimbul-

vetr^ ^groote winter', umb (oude vorm), 'om', ags. ymbe.

A a n m. 1. In urn (gewone vorm) naast umè is b in zwaktonige positie aan

voorafgaande m geassimileerd.

2. Voor het einde der oern. periode aan het begin van het

woord: bjarg , 'berg', bjqrn, 'beer'. Baldr , naam van een god.

bródir ^ 'broeder', büa^ 'wonen'.

Aanm. 2. Het oudere runenalphabet gebruikt voor d en voor de latere b

één teeken, t. w. ^ , terwgl ƒ door r wordt aangeduid {p komt bijna niet voor).

Het jongere alphabet duidt b en ƒ door hetzelfde teeken, namelijk r aan, even-

zoo jo en ^ door één teeken, namelijk B ; aan het begin staat B. Dit toont,

dat b in deze positie b geworden is.

Aanm. 3. Sommige steenen, zoo reeds Eggjum (ca. 700 met de oudere

runen) duiden met het oude teeken voor b zoowel ?, b als p aan. Reeds hier

heeft dus de overgang f^ b plaats gehad. Het teeken voor ^ beteekent dan

alleen de stemlooze spirans.
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3. In verdubbeling: gahha^ 'spotten', stubbi, 'stomp'. (Over den

oorsprong dezer geminaat vgl. § 178 aanm. 2).

A a n m. 4. In het litteraire on. wordt de zachte spirans als de scherpe door

ƒ aangeduid. Niet zelden komt de schrijfwijze v, te voor (s^vi^ d. i. seji^ cod.

reg. 8, 11. Hui norsk hom. 24, 6), wat er op wyst, dat het verschil met

oude tv niet groot meer is. Daarentegen nooit liuot voor Hu/t (waar 3 vol-

gens § 203 stemloos is geworden).

§ 203. 1. Yóór de stemlooze consonanten k s t is b tot stem-

looze /"geworden: Sifka^ mhd. Sibiche, mndd. Seveke. 3e s. praet;

med. gefsk, 2e s. praet. gaft. De zoo ontstane groep ft wordt

volgens § 201, 3 ijsl.pt: hapt^ 'band', bij hafa, hd. haben, In

de flexie is p hersteld of bewaard : 2. s. praet. gaft , rauft (van

rjiifa ^ 'breken'), n. ace. s. n. Ijtift^ 'lief'.

2. b wordt w en valt daarop volgens § 168, 2 weg tusschen

een klinker enuihaiistr, ^herfst^ <^'^ha(r)bustR. haukr ^ 'havik'

<i*habukR. Gjüki, n. pr., ohd. Gibicho. bjórr, 'bever' <^ %iuwurR
(met breking) <C. *beburaR. Zoo njól , 'nevel' <! "^niuwul <i "^nebula.

Aanm. 1. Vormen als bjórr zouden, op zich zelf beschouwd, ook direct uit

*beiurR met verlies van 5 kunnen worden verklaard. Maar hiertegen verzetten

zich de ode. byvormen bixvxr^ biauxr-. De n. pi. "^beburaR werd '^biofraR^

waaruit volgens oostn. klankwetten *biafraB (evenzoo g. ace. pi. *biafra).

Daaruit is later een n. s. '^biavxr (jonger bixoxr) gemaakt. Ware b weggevallen

vóór de oudere «^-breking (bij «^-syncope) dan was geen vorm met b bewaard.

En ook ode. ia ware dan onverklaarbaar. Evenzoo heeft on. jq/urr den ozw.

eigennaam lavur naast zich. (Ljudhist. IC, 319). Het oern. woord haukopuR

(V§nga, 6e eeuw) kan dus niet, gelijk veelal wordt aangenomen, een afleidsel

van *haukR^ ij si. haukr^ zijn. Want toen die inscriptie ontstond, luidde het

latere haukr nog *habukaR.

Aanm. 2. In sommige woorden is b hersteld naar het voorbeeld der ge-

syncopeerde casus. Uit een paradigma *j6rr (<i '^ioburR) — n. pi. iufrar ontstond

jq/urr — jq/rar. Zoo hqfud in plaats van *haud naar hq/Öi^ hq/da (indien hier

niet de oorspronkelijke vocaal der tweede syllabe a is en de te uit q (w-wijziging

in n. d. ace. pi.) ontstaan is.

Aanm. 3. In *harbust(a)R en '^arbum(a)R^ waaruit haush\ mimr (§ 216)

staat b oorspronkelijk tusschen r en 2i. Het is niet zeker, of r verloren ging

vóór den overgang b^wQÏ daarna. Vgl. § 216 aanm. 1.

3. Een overgang bn >» mn (jonger dan de § 204, 2 besproken
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overgang mn >> hn) komt in het noorw. en zw. veel voor : ijsl.

Kaupmanna hgfn^ zw. Köpenhamn. ijsl. hrafn^ zw. ramn (maar

de. ravn). Het eenige ijsl. voorbeeld, dat regelmatig dezen over-

gang toont, is het noorwegisme helmingr^ 'helft ' << *helfningr.

4. Aan volgende l is d geassimileerd in den ace. s. *ïllan

uit Hhlan^ waaruit een n. s. illr (§ 130 aanm. 2).

III. De nasalen.

m.

§ 204. 1. m komt in verschillende posities voor: madr 'man',

n. pi. menn. — nema, 'nemen', lamb , 'lam'. — wam, 'nam'.

Aanm. 1. On. mm is 1. germ. mm: svimma, hd. schwimmen. 2. (vroeg

vereenvoudigd) uit mR door syncope: d. pi. qllumm (§ 199, 2). 3. uit mf:

jimm (§ 201, 4). 4. uit mh : um(m) (;> 202 aanm. 1).

Aanm. 2. Over de assimilatie mp > pp zie § 212.

2. In de verbinding mn gaat m in 5 over: nafn^ 'naam', nefna^

'noemen', safna 'verzamelen', vgl. saman. Waar vormen met

vocaal tusschen w en w er naast staan, is onder invloed van

deze dikwijls mn hersteld of bewaard: d. s. himni bij himinn^

'hemel', inf samna naast safna,

Aanm. 3. Yan na/n z^n alleen gesyncopeerde vormen in gebruik, en dus

heerscht dn uitsluitend.

Aanm. 4. De overgang is aan alle germ. dialecten gemeen (Oergerm.

§ 159) maar komt tocli nog na de syncope in tweede syllabe tot stand {safna).

Aanm. 5. Over een jongeren omgekeerden overgang tn ^ mn z\t^ 203, 3.

§ 205. m valt weg:

1. Yóór f -f- consonant: /ï^, 'monster' <C "^fimfl^ vgl. fim-

hulvetr {% 123). toft^ ^op^ naar gesyncopeerde casus als g. s. toftar

<CHumf{e)taR, naast nnoorw. tornt (§ 79. 81. 201, 3. 4).

Aanm. 1. Het rangtelwoord fmti in plaats van ^fifti heeft m -neLSLY/mm.

2. na n te zijn geworden, in een zwaktonige syllabe, wanneer

zij sedert oern. tijd aan het einde van het woord stond. Zoo zijn
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frd en fram wisselvormen met verschillend accent; frd is in

onbetoonde positie ontstaan.

Aanm. 2. mm ^ in zwaktonige syllabe aan het woordeinde na syncope

uit mR ontstaan, wordt wel verkort, maar valt niet meer weg: d. pi. dqgum
^

qllum (§ 199, 2. 204, aanm. 1).

n.

§ 206. n komt in verschillende posities voor : nema , 'nemen'.

njóta, 'genieten', nijkr , 'watergeest', nid^r , 'bloedverwant'. —
mdni^ 'maan', rünor^ 'runen'. — hlindr . hinda . — sjatna, 'be-

daren', safna ^ 'verzamelen', spakna, 'bescheiden worden'. —
sjón^ 'gezicht', rün^ 'vriendin'. — vatn^ 'water', nafn , 'naam'.

Aanm. 1. On. nn is 1. germ. nn : rinna, 'stroomen', renna, 'in beweging

brengen'. 2. uit nj) ontstaSiTi : Jinna , 'vinden' (§ 189). 3. uit nnR (§ 199 aanm. 1).

4. uit Rn : rann (§ 198, 2). 5. uit nR : steinn 199, 1, 2).

Aanm. 2. Over de assimilatie «/ > tt zie § 212.

Aanm. 3. Assimilatie van 7i aan volgende /, wanneer de voorafgaande

syllabe infortis beeft, toont ellifu ,
'elf' < *ain{a)lidö . De accentuatie op het

tweede lid wordt bevestigd door tolf < twalif (§ 101 aanm. 4).

§ 207. nn wordt d vóór r . Te onderscheiden zijn de volgende

gevallen

:

1. nn, onverschillig van welken oorsprong, vóór germ. r

wordt d\ *annriR^aMr^ vgl. go. anparai. sudr <i sunnr <i

*simpr^ ags. sM <Z'^sunp . idri^ 'inwendig' <C *wnr^ (voor de

germ. r vgl. go. aftaro).

2. nn uit np vóór R : R wordt vroeg r en nnr wordt 9r:

n. s gii^r , 'strijd', g. gunnar^ ags. güd^ . svidr ^ 'verstandig', g.

svinnz
^
go. swinps.

3. oude nn vóór R : R wordt aan nn geassimileerd volgens

§199 aanm. 1: 3e s. hrenn <i*hrennR . n. pi. menn <C ^tnennR

<C.*7na7miR . comp. minni <C*minn(i)R^
^
go. minniza.

4. nn uit nnR -\- jongere analogisch toegevoegde ?', die niet

meer R was: nnr wordt dr: 3" s. hredr naast hrenn. n. pi. medr

naast menn n. s. madr uit mann « mannR, overgeleverd op den

Eggjum-steen in de schrijfwijze maR) -\- nieuwe r.

5. Nog later kan na volgens 3 uit nnR ontstane nn r worden



118 Klankleer. § 207—208

toegevoegd. JN^u blijft de groep onveranderd: 3® s. hrennr naast

brenn en hredr.

Aanm. 1. Naast suÖr^ gudr^ svidi' komen voor sunnr^ gunnr^ svinnr. Dit

zijn analogieformaties naar sunnar^ gunnar^ svinnir.

Aanm. 2. Bg de gevallen, waar tin uit np vóór r tot ^ is geworden, heeft

men wel gedacht aan verlies van n vóór Jj als in het ags. en os. Dat dit niet

juist is, blijkt 1. uit de afwezigheid van vocaalverlenging ; 2. hieruit, dat de

overgang ook plaats heeft, wanneer nn niet uit nj) is ontstaan. Vormen als

madi^ bredr blijven bij deze opvatting onverklaarbaar.

Aanm. 3. De overgang is blykens de meeste voorbeelden jonger dan de

syncope in tweede syllabe. En geruimen tijd daarna werkt deze klankwet

nog, daar in den tusschentijd gelegenheid bleef voor assimilatie van R aan im^

daarop voor den overgang U [> r, daarop voor de toevoeging van r. Immers

:

*brennR '^ brenn ; daarna wordt R'^r; dan ontstaat brennr (met r, niet R)\

dan wordt brennr '^ bredr. De Röksteen heeft runimapR^ de Forsa-ring apru.

§ 208. Wegval van n heeft in de volgende gevallen plaats:

1. aan het einde in zwaktonige positie, en w^el in twee perioden:

1. vóór de oudste oern. bronnen: ace. s. horna (Grallehus)

<i "^hot'nan. staina (Tune). De infinitief hinda moet toen *ëm-

dana geluid hebben ; de ace. guma "^gumanu. Andere voorbb.

:

Ie s. praet. faihidö ^ ivorahtö ^ tawidö^ g. pi. arSyanö (Tune). De

verloren n is in al deze voorbeelden uit m ontstaan.

Aanm. 1. Een ;«, waarachter in het oergerm. nog een dentaal stond, was

in deze periode nog bewaard. Zij valt in de volgende periode af: 3e pi. praet.

oern. Öalidun (Tune) <^ ^dailidunj)^ on. deiidu. Hierb^ behoort ook de 3e pi.

praes. ind. gefa uit *geban(d) (§ 330).

2. na de syncope in derde syllabe en de verkorting van nn^

die ontstaan vras volgens § 199, 1, 1 uit germ. nz of uit oern. nl^

< n -[- vocaal + i? in derde syllabe : inf. hinda << %indan <Z

*bindana. n. ace. pi. hjqrtu << oern. *hertön < "^hertönu (§ 144,4).

ace. pi. daga^ gesti, vqndu <C '^dagan(n) enz. g. s. guma <C

*guman(n) <i "^gumaniR (of — aR).

Aanm. 2. In betoonde syllaben blgft n: ace. s. m. pann {nn volgens

§ 218 aanm. 3). adv. inn. ace. s. blindan^ naar de analogie van /öj;^» (§ 262).

Daarentegen zijn de pronominale vormen ace. s. f. J)d (< pa < *pöm), ace.

pi. m. J)d C< *panz) en evenzoo het bgwoord pd ^ de praeposities d^ i in
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zwaktonige positie tot stand gekomen (bewaarde n in an (Tjurkö 7© eeuw,

vgl. ana Möjebro. Arkiv 33, 280). Over de verlenging van den klinker in

deze woorden zie § 126.

Aanm. 3. Het tweede verlies van n heeft althans gewestelijk reeds inde
7e eeuw plaats gehad. De Eggjum-steen heeft den ace. pi. kaiba.

Aanm. 4. Tusschen de beide onder 1 , 1 en 2 genoemde perioden valt dus

een verkorting van nn aan het onbetoonde einde. Een ««, die later aan het

einde komt, wordt niet verkort : haiünn <C haitinaR (syncope in tweede syllabe

en in derde van woorden , die met tweelettergrepige op één Ign staan (§ 153

aanm. 2); tweede assimilatie nR ^ nn (§ 199, 1,2)). Slechts de composita op

•son: Egilsson^ Porkelsson hebben enkele n. Mogelyk behooren hier de syncope

en de assimilatie tot de eerste syncopeerings- en assimilatie-periode. De n is

dan tegen wegval beschut door de analogie der overige vormen en van het

simplex sonr. Onder den invloed van de composita luidt de n. s. van het

simplex ook dikwyls son.

2. vóór s : qss <i *ansuR , 'god', qst
,
go. ansts. ras , 'snelle

vaart' <C "^rans , vgl. go. runs. fdss ^ 'bereid', ohd. funs. gqs^

ndl. gans. ósk^ hd. wunsch,

Aanm. 5. De voorbeelden hebben alle oude, niet door syncope ontstane,

?is. De ouderdom van het verlies wordt geïllustreerd door asugisalas (Kragehul,

ca. 400) en asugas (Myklebostad, 6© eeuw), indien het ontbreken der n hier niet

een graphisch verschijnsel is. Maar g. s. ham <[ *hanas.

3. vóór / : AU., ohd. Analo. Oldfr en Aleifr <i*AnulaihaR

(§ 99, 2. 104), ags. Anldf. mél ^ 'gebit aan een paardentoom'

,

ohd. mindil (§ 73. 189).

4. vóór r: d. s. Póri <C^Ponri. Daaruit de n. s. ^oVr in plaats

van *Ponarr (§76 aanm. 2).

Aanm. 6. In composita is n vóór s l r, waarmee het tweede lid begint,
'

doorgaans bewaard : Imserkr , 'linnen hemd'. Unlak , 'linnen kleed', vanrcekja
,

'verwaarloozen'; maar lérept (§ 75).

Aanm. 7. Het verlies van n vóór r en / is blijkens de voorbeelden jonger

dan de syncope in tweede syllabe. Uit het begin der 10« eeuw bestaan er

voorbeelden van verlies vóór r : pur (Grlavendrupj. purmupi {di.\. pórmódi (Rök)).

Vóór / toont ags. Anldf (zoo wordt in ags. bronnen o.a. Olafr Tryggvason

(+ 1000) genoemd) nog in het einde der lO- eeuw behoud van n.

5. vóór w : ividja , 'heks', vgl. ags. inwid , 'boosheid', ogutn.

quair , n. pr. (Fleml0se-steen) <i *anu(g)aiR (verlies van g volgens

§ 179 aanm.).

1 '-'
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§ 209. Ij komt van ouds alleen vóór g en k voor. Daar zij

vóór k bijna regelmatig volgens § 212 verdwenen is, is het aantal

voorbeelden bijna geheel tot ng beperkt. De schrijfwijze is w, of,

voorzoover ^ na ^ niet meer gesproken wordt, ng.

Aanm. 1. Fïet oudere runenalphabet heeft een afzonderlijk teeken voor ^.

Dikwijls, en juist in de oudste inscripties, is ^^ daarachter weggelaten : /wtóV^öJ^

G-allehus (4ö eeuw), harii^a Skaang (6<i eeuw), talhio Vi I (3© eeuw). pitiwinaR
o
Arstad (ca. 600). Maar iuJnngaU Reistad (5© eeuw).

Op de steenen met jongere runen wordt een enkel maal n in plaats van ng

geschreven. De gewone schrijfwijze is /; (d. w. z. g') met terzijdelating van n\

zeldzaam is nh (d. i. ng^. Het woord clniengR
, 'held' komt op de. steenen met

de volgende spellingen voor: trikR^ tregR {g op jonge steenen met gepunc-

teerde runen § 12), trenkR^ drinR.

Aanm. 2. Over de assimilatie i^k^ kk zie § 212.

§ 210. In de verbinding rik, ^ voorzoover die na de § 212

behandelde assimilatie nog voorkomt, gaat ^ soms verloren. De

zeldzame voorbeelden zijn zulke, waar de groep door syncope

ontstaan is, in den regel jonge woorden: müklifi naast munklifi

^

'klooster', qaki , n. pr. (oostn., op den Bjergsösteen), ohd. Anihho

(de genasaleerde a [q] toont, dat een nasaal is weggevallen).

Aanm, De regel is niet duidelijk, vooral met het oog op de talryke

woorden in het oostn., die de oude verbinding ^k behouden. Misschien geldt

hij alleen voor dentale «, die door syncope in aanraking met een volgende k

komt. De dubbele vorm Pikisdagr ^ Pikkisdagr ^ 'Pingsteren' valt misschien onder

§ 210 en 212.

Onderlinge en gemeenschappelijke veranderingen der nasalen.

§ 211. De nasaal richt zich in den regel gelijk in andere

talen in articulatieplaats naar een volgenden medeklinker:

1. ^ : uit w : munkr uit ags. munuc . engi <C einn-gi. Uit m:

qllungis , 'volstrekt niet' <[ qllum-gi-s . Daarentegen hebben de

passieve vormen der Ie s. mk onder den invloed van het prono-

men mik : kqllumk
, 'ik word genoemd'.
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2. m : uit n : almhogi naast qlnhogi , 'elleboog'. Uit ^ : jumfrü

naast jungfrü (ndd. woord).

3. n : uit ^ : enskr , 'engelsch' <C ^^englskr. Uit m : 5wn(i bij

svimma^ symja. samkunda^ 'convivium' , bij koma. Praeterita van

verba op m behouden m : dmmda,

§ 212. In de verbindingen mp nt ^k , voorzoover zij oud,

d. i. niet door syncope ontstaan zijn, is de nasaal aan de volgende

explosiva geassimileerd. De tenuis kan oude tenuis zijn of aan

het einde volgens § 178, 2. 191, 2 uit media ontstaan zijn. (Over

den gelijktijdigen overgang i'^ e en u^ o zie § 72. 78).

Oude mp : kappi , 'strijder', ohd. campio. svoppr , 'spons' <<

"^swampuR , vgl. eng. svamp , 'moeras', hd. sumpf.

Oude nt : spretta , 'springen' << "^'sprinta. vetr {t <C tt vóór

consonant), ndl. winter, vqttr , ndl. want.

Oude f^k : drekka , ndl. drinken, s^kkva , ndl. zinken. s<j)kkva

(zv\rak verb.), hd. seriken. st^kkva
,
go. stigban. pqkk ^ ndi\. dayik.

Oude mh aan het oern. einde komt niet voor.

Oude wc^ : Ie en 3e s. praet. hratt van hrinda , 'stoeten'. 2e s.

imp. bitt van hinda. Ie en 3e s. praet. hatt.

Oude ^^ : Ie en 3e praet. Jiekk
,
fekk

,
gekk van hanga

, fd ,

ganga. 2e s. imp. gakk van ganga.

Aanm. 1. Woorden als lamh ^ vqmh ^ 'buik', land
,
ping gingen ten tijde

der verscherping op een klinker uit en liebben dus geen verscherping en geen

assimilatie.

Aanm. 2. De assimilatie is in twee étapes tot stand gekomen. Gemeen-

schappelijk Skandinavisch is zij bij woorden met accent 1. Bij het verleden

deelwoord van drekka is de oude wisseling: n. s. ^drtinkinn (ace. 2), pi.

'^drokknir (ace. 1). Het oostn. bewaart een groot aantal woorden met nasaal +
tennis: ozw. part. krumpin. n. s. rumpa ^ 'staart', drunhia ^ 'verdrinken'. In

het wn. (ijsl. en het grootste deel van het noorw.) heeft de assimilatie zich

daarna ook uitgestrekt tot woorden met ace. 2. zoodat geen voorbeelden met

oude mp nt n^k bewaard zijn. De u (in plaats van 6) in wn. drukkinn stamt

uit vormen, die aanvankelijk geen assimilatie hadden (§ 78 aanm. 1).

Aanm. 3. De verba ."f«?/;^/<:r/ , 'vertragen', vxnta
^ 'verwachten' (naast vvctta)

hebben n onder den invloed der grondwoorden ^eiyin en van.

Aanm. 4. Wanneer accent 1 de voorwaarde is voor de oudste assimilaticj
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dan volgt daaruit, dat deze jonger is dan de syncope in tweede syllabe na

lange stamsyllabe. De jongere assimilatie ligt nog voor den tijd der oudste

bronnen in lat. schrift. Uit de schrgfwgze der inscripties valt over de assi-

milatie van nasalen weinig op te maken, daar op de steenen met de jongere

runen het ontbreken van de nasaal dikwijls graphisch is. Echter heeft de

Röksteen uiniura (ace. 2).

§ 213. 1. Wanneer de groep nasaal + tennis door syncope

ontstaan is, is de behandeling niet in allo gevallen dezelfde. In

sterktonige syllabe heeft in de meeste voorbeelden geen assi-

milatie plaats. De groep blijft dan onveranderd, voorzoover niet

^l
vóór h volgens § 210 verloren gaat: hampr , ndl. hennep,

n. ace. s. n. bUnt<C %lindat. n. s. munkr (§ 211). Aki^ n. pr.

(§ 210).

Aanm. 1. De oorzaak van de afwezigheid der assimilatie kan hier voor

een deel zijn, dat de syncope in enkele dezer woorden jonger is dan de assi-

milatie. In hampr uit *hannapaR is de vocaal der tweede syllabe later gesyn-

copeerd dan die der derde. Bij Aki en munkr moet men misschien in aan-

merking nemen, dat de vocaal der eerste syllabe oorspronkelijk kort was. Bij

munkr komt daarbij, dat het een vreemd woord is, dat na de assimilatie kan

zijn overgenomen; vgl. hqyik^ 'haak om iets aan op te hangen', uit ndd. hanc
^

met oude — niet door syncope ontstane — 7\k. Daarentegen bestaat er grond,

om te vermoeden, dat blint een analogievorm naar hlindr is. Immers bij sannr
,

sa(ir ^ 'waar' luiden de n. ace. s. n. saU<C *sant <C *sannat. De omstandig-

heid, dat de n. s. ra. sadr luidt, heeft den vorm satt tegen den analogischen

invloed der overige casus beschermd. Evenzoo luidt de n. ace. s. n. van eitin

eitt^ niet *eint. De regel schijnt dus te zijn, dat de assimilatie ook na de

syncope tot stand komt, althans bij nt in oorspronkelgk langstammige woor-

den. Een tegenspraak met § 212 aanm. 4 is dan niet aanwezig.

2. In zwaktonige syllaben komt de assimilatie van door syn-

cope ontstane nt tot ii tot stand, tl wordt daarop in levissimus-

syllaben verkort tot i. mp r^k komen in deze positie niet voor.

Part. praet. stadinn , n. ace. n. stadit <^ "^stadini. Zóó kvedit
,

drukkit , hlaupit enz. Yoorts mitt
,

pitt , sitt bij minn
,
pinn

,

sinn. et bij enn (lidwoord).

Aanm. 2, De woorden niitt^ pitt^ sitt^ kunnen ook onder aanm. 1 vallen.
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lY. De liquidae.

r,

§ 214. Grerm. r is in de oudere taal bijna regelmatig bewaard

en ondergaat ook later weinig veranderingen : renna , 'loopen'. ro7,

'wortel', r^fr, 'dak'. 6era , 'dragen'. /irdc?r, 'het pralen', kreppa^

'klem', /"rmm , 'voordeel'. èorA:r, 'schors'. yrZ:ja , 'dichten'. 2e s.

imp. her ^ 'draag', akr ^ 'akker'.

Aanm. On. rr is 1. germ. rr'. fjarri ^
vgl. go. fairra. 2. uit ouder^^: adv.

verr
^

go. wairs. 3. uit r + ^ iia syncope: subst. t7«?rr, 'man' <^ ^weraR^ go.

wair. hamarr (§ 199, 3). 4. rekking van r: grdrrar (§ 218).

§ 215. Sporadische assimilatie komt voor in de 13e eeuw aan

volgende /s, in de 14e eeuw aan een volgende n; in Noorwegen

dit alles iets vroeger : harl en kali. jarl en jall. fors en foss
,

'waterval', versna
, vesna . Berst , Bessi , n. pr. bJQvn , bjqnn.

Aanm. In zwaktonige positie kan een assimilatie aan / (mogelijk ook

eenvoudig verlies van r voor /) reeds in een veel vroeger periode geconstateerd

worden : Pól/r (naast betoond Póról/r <; ^PönvolfaJ/E)^ reeds J)ul/R op de steenen

van Kjaermind en Gardstauga, maar nog op den iets jongeren Hedeb\'-steen

(ca. 1000) J)iirl/[R]. Zie Arkiv 9, 155 v. (Anders Noreen, § 854 b). Zoo zal

ook karl het eerst kali geworden zijn in zwak geaccentueerde positie.

§ 216. Wegval van r heeft plaats:

1. in een paar woorden voor 5, gevolgd door u: liaustr^ 'herfst'

<C *ha{7')hustaR (§ 203, 2). aumr ^ 'arm' <i "^ardiimaR^ vgl. erfidi.,

'bezwaar'.

Aanm. 1. Misschien was d vóór u reeds w geworden, voor r wegviel (vgl.

§ 203 aanm. 3). Daarvoor kan de bewaarde r in erftdi spreken. Maar voor

het verlies van r vóór oude w bestaan geen zekere voorbeelden. De ontwik-

keling van Fólfr uit '^Rörwolf(a)R is een andere; zie § 215 aanm.

2. voor n en ^ in levissimus-positie : ace. s. m. annan van annarr

(zoo reeds Glavendrup, begin 10e eeuw; in het ijsl. uitsluitend

in gebruik), n. ace. s. n. annat (op den Röksteen nog anart). Deze

woorden hadden vroeg accent 1, waarmee levissimus op de tweede

syllabe verbonden was. Daarentegen hebben de oudste handschriften
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regelmatig okkarn , okkart
,
ykkarn

,
ykkart , woorden, die regel-

matig accent 2 hebben.

Aanm. 2. Dat annarr accent 1 had, wordt bevestigd door den vorm annxn

in ozw. geschriften (xirkiv 18, 159).

Aanm, 3. In iets jongere handschriften komen naast de gewone vormen

okkarn^ okkart^ ykkarn^ ykkart^ nqkkurn ook vormen zonder r voor. Deze

gereduceerde vormen zijn in relatief onbetoonde positie ontstaan, waarbij zij

levissimus op de ultima hebben. De n. ace. s. nqkkut is regelmatig zonder r,

daar de vorm ontstaan is uit ^tie ivait ek hvat.

l.

§ 217. / is in alle posities, waarin zij in het oergerm. voor-

kwam, bewaard: land
^

'land', lófi ^ 'hand', lita ^ 'zien', leita
^

'zoeken', leikr , 'spel'. — hlifa , 'beschermen', fiatr , 'vlak'. —
mala , 'malen', fela

,
go. filhan, fal ,

go. falh. mjólk , 'melk'.

ketill , 'ketel', d. s. katli.

Aanm. 1. On. //is 1. germ. Il : allr
^
fullr ^ spjall ^ 'mededeeling'. 2. uit

g-erm. Iz ontstaan: fjall (§ 199, 5). 3. uit l -\- R n^i syncope: stóll {% 199, 5).

4. uit dl: frilla (§ 194). 5. uit IJ) : villr {% 189). 6. uit SI in illr (§ 203, 4).

Aanm. 2. Verlies van / komt sporadisch voor in consonantengroepen

:

praet. (exta bij ce.vla^ 'vermeerderen', enskr ,
'Engelsch' <; *enfflskr. praet. s^sta

van s^sla , 'bezig zijn'.

In zwaktonige positie bij enclitisch gebruik kan het adverbium til de / aan

het einde verliezen : mikilsti , 'al te', helzti , 'zeer".

Aanm. 3. Assimilatie aan volgende n in zwaktonige syllabe heeft mis-

schien plaats gehad in de accusatieven niikinn , liünn uit ^mikiln ,
^lUiln. In

dit geval zijn de neutrale vormen mikit , Utit analogieformaties naar den

ace. s. m. Zie Tijdschr. ndl. T. en L. 39, 208.

Y. Rekking en verkorting.

§ 218. Na een lange stamsyllabe met accent 1 is een inter-

vocalische consonant verdubbeld, als de volgende syllabe zeer

zwakken toon (levissimus) had. Zie Arkiv 7, 334 vv. Yoorbb.

:

comp. fserri , 'minder', nyrri , 'nieuwer' <i "^fawiRsë , *niujiR^.

g. d. s. f. grdrrar^ grdrri << grdrar
^

grdri <C *graw(ijRöR,

'^graw(i)Re^ van grdr ^ 'grijs'; zoo de g. pi. grdrra. sékkat
^ 'ik

zie niet' < sé ek at. uit (zeldzaam), naast üt ,
uit combinaties als
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ut ór (>> uttór). Maar meiri
,
go. maiza , zonder syncope en met

ace. 2; evenzoo fleiri ^ vgl. gr. nXeicor. — püsund met ace. 1,

maar semifortis op de tweede syllabe.

Aanm. 1. De geminatie valt in het begin der litteraire periode. De oudste

handschriften schrijven nog grdi'ar
^
gn'dri.

Aanm. 2. Een aantal geminaten aan het einde hebhen een anderen oor-

sprong; deels zijn zij door assimilatie ontstaan (zie bij de afzonderlijke con-

sonanten), deels zijn het analogieformaties. 1. In de 2© s. imp. en praet. ind.

wordt t na een langen klinker verdubbeld. Deze vormen zijn abstracties uit

zulke, waar het pronomen pn volgde : praet. hjótt (bij 1© s. hjó van hqggva)

uit hjóttu\ imp. grdtt (naast grdt) uit grdttu. Hier werkten vormen mee als

bautt < *haud-i^ batt [bidja) <] *bad4^ stótt {standd) , létt [Idta)^ slótt <^

*slöht^ drótt < *dröht {dragci). In de 1© persoon heeft geen verlenging plaats,

ook niet bij andere consonanten [dt
, fór , tóh). 2. Het voegwoord ]iótt is uit

*J)auh (go. Jjmih) at ontstaan; daaanaast zwaktonig /o7 ; svdt uit svd at heeft korte

t. 3. De n. ace. s. n. bij adjectiva op langen slotklinker heeft tt door analogie

:

bldtt
,
grdtt bij bldr

,
grdr naar fritt [fridr)^ rautt {i'audr)^ vdtt{vdtr)^ latt {latr).

rétt (réttr) ^ mitt [tt<Cnt)-^ participia als breitt {breida) ^ boett {boeta\ Icallat

{t <C[ tt
,
kalld)

,
valit (n. s. m. valiÖr bij velja)

, adj. heiÖit {heWmti)
, smdtt

,

klein' («^ *smdht^ bij smdr, ohd. smdhi). 4. De g. s. grdss ^ biiss
^ voorkomend,

maar niet als regel, bij adjectiva en onzijdige substantiva (maar mós bij mór
,

m, 'heide') berust misschien op het voorbeeld Ydoi pess ^ hvess (go. /w , bis
^

zie aanm. 3); bij substantiva kunnen vormen met het gesufiBgeerde artikel

meegewerkt hebben: hUsins volgens den hoofdregel. 5. De naast ymr voor-

komende nom. s. m. grdrr enz. is een analogieformatie naar grdrrar^ grdrri^

grdrra^ grdtt en facultatief grdss. 6. De praepositie upp heeft germ. pp^ ags.

upp. Daarnaast on. en ags. np.

Aanm. 3, Verlenging na een korten hoofdtonigen klinker treedt op in

enkele monosyllaba: ace. s. pann. g. s. pess^ hvess. adv. brott naast braut.

adv. inn. De oorzaak is niet opgehelderd en misschien niet voor alle gevallen

dezelfde. By pann kan men denken aan den invloed van hann^ bg pess ^ hvess

aan dien van pessa (§ 301).

Aanm. 4. Over de verlenging van gutturalen vóór j w zie § 182.

§ 219. 1. Verkorting van lange consonanten is regel na een

consonant: n. s. aldr , 'leeftijd' I> "^aldraR] zoo akr << *akr(a)R
,

'akker'. Vakr , n. pr. otr , 'otter'. — n. en g. s. purs , 'reus', n. ace.

s. n. vert van verdr ^ 'waard', sent <C*sandit
.,
'gezonden', n. s. m.

sendr <C *sandidr. 1 s. praet. senda. n. s. m. botn , 'bodem'.

2. Verkorting vóór een consonant heeft op groote schaal plaats
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gehad, vooral van mutae, en ook van andere consonanten, indien

eene muta volgt: n. pi. dmtr bij c^o^^zV, 'dochter', drótning ^ ''ko-

ningin', bij dróttinyi , 'vorst', vetr ^ 'winter', hygd , 'bewoonde

streek', bij hyggja. Egpér ^ n. pr. n. ace. s. n. ramt bij rammr.

rent bij het part. van renna'^ zoo kent van kenna. Ie s. praet.

renda , kenda , drekfkjta , 'drenkte'. Maar n. s. allr, 3e s. hrennr.

n. s. rammr. adj. rammligr,

Aanm. 1. In de nominale declinatie is de lange consonant voor den uit-

gang r van den n. s. hersteld: settr , ace. settan. drykkr. ?w«^^r, 'macht' naar

mdttar. In den g. s. van woorden op nn , // komt verkorting voor, maar niet

regelmatig : mannz en manz , allz en ah (naast de analogieformaties man(n)s
,

al(l)s). Zoo n. ace. s. m. allt en alt , hunnt en kunt van kunnr.

3. In onbetoonde positie is verkorting regel bij 1. tt 'ws. het

neutrum van adjectiva en participia op n- en d-\ hodit ^ heidit
^

kallat. 2. mm in den d. pi. (resp. sing.) van substantiva, adjectiva

en pronomina: gJQfum ^ hlindum ^ hverjum. Daarentegen blijven

door assimilatie van R ontstane lange consonanten in den n. s.

behouden: bundinn , lyhill ^ annarr
^

ymiss. Intervocalisch zijn

lange consonanten ook in zwaktonige syllaben in het ij si. bewaard:

g. pi. annarra , karlanna.

Aanm. 2. Afwijkingen zijn in het oudere ij si. zeldzaam. Daarentegen

treden in het noorw. zoowel aan het einde als intervocalisch reeds in het

begin der 13^ eeuw talrijke verkortingen op: norsk hom.: boren ^ xigin^ ofgamal^

occar ^
matogr

^
praeterit. cl8e,de (Wadstein, Fornnorska Homiliebokens Ijudlara

p. 130 vv. 126).

Aanm. 3. Ook in zwaktonige voorsyllaben, in eerste leden van composita

met den hoofdtoon op het tweede lid, in woorden, die gewoonlijk in onbetoonde

positie gebruikt worden, is verkorting klankwettig. In de meeste gevallen

echter is de geminaat analogisch hersteld. Voorbeelden voor blyvende verkor-

ting zijn: Puridr^ n. \)V. <^^Pur(f)ridr\ de partikels eÖa ^ meÖan ^ siÖan

(§ 188 aanm. 1). Facultatief: peningr en penningr ^ brilaup en bryllaup^ en

vele andere sporadische gevallen.



TWEEDE AFDEELING.

VORMLEER.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Substantiva.

I. VOCALISCHE STAMMEN.

1. a-stammen.

1. Zuivere df-stammen.

yVi^Mj.U.

§ 220. Paradigiï]lata: masc. armr
,
'arm'. himinn , 'hemel'.

neutr. barn , 'kind'. hü
,
'woning'.

Sing. n. armr himinn barn bü

g. arms himins barns bus{s)

d. armi himni bami bui

a. arm himin barn bü

Plur. n. armar himnar bqrn bü

g. arma himna barna bila

d. qrmum himnum bqrnum büm

a. arwöf himna bqrn bü

Tot deze klasse behoort verreweg de meerderheid der mascu-

lina en neutra, voorzoover het geen w-stammen (§ 246 vv.) zijn.

§ 221. De nom. s. m. gaat in het oern. op. -aR uit: holtinfiR

(Gallehus). wiwaR (Tune). erilaR (Kragehul). In de 7e eeuw is
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a gesyncopeerd: wolAfR (maar lA[u\saE) (Stentofta). Finsche

woorden uit het oern. gaan veelal uit op -as of op -a (den ace.

vorm); neutra meest op a: ansas ^ 'balk', on. dss. kuningas^

'koning', hamara
, on. hamarr. kulta , on. gull. Lapsche woorden

hebben -as en -e\ jetanas^ 'reus', on. jgtumi. gonagas , 'koning'.

gardde, on. gar9r. hordde , on. hord.

De gen. s. gaat in het oern. op -as uit: asugisalas (K.v2igQhv\).

godagas (Yalsfjord). Syncope van a (§ 156, 2) treedt laat oern.

op : hariwulfs (Rafsal).

Dat. s. : wodfuride (Tune), war^ (Torsbjserg). De lange e (uit

ai) is later verkort maar bewerkt geen ^-wijziging (§ 88, 4).

Ace. s. m. en n. ace. s. n. : staina (Tune), ivulafa (l^iohj). —
horna (Gallehus). hlaiwa (B0). — uamup (Rök). De a was oern.

genasaleerd (uit an -< am).

N o m. pi. m. moet in het oern. den uitgang -öR gehad hebben

(vgl. de ö-stammen). Daaruit jonger oern. -aR volgens § 144, 1

:

s[t]ainaR (Rafsal). Zoo ook op jongere steenen : kunukaR (Rök).

De gen. pi. moet in het oern. op (genasaleerde) -ö uitgegaan

zijn. Ygl. de ö-stammen. Daaruit -a volgens § 144, 1.

Dat. pi.: oern. gestumR ^ horumR (Stentofta); vormen van

^-stammen naar de a-declinatie. Daaruit mm ]> m (§ 205 aanm. 2).

Jongere ?^-wijziging.

De ace. pi. moet oern. op -an(n) (uit -anz) zijn uitgegaan.

Daaruit -a volgens § 208, 2. Zóó reeds Eggjum: kaiha (§ 208

aanm. 3).

N o m. ace. pi. n. Dat de oern. uitgang -u (<< -ö) was, toont

de (oudere) w-wijziging.

Bijzonderheden der flexie.

§ 222. 1. Assimilatie van R in den n. s. m. aan een voor-

afgaande l n r s volgens § 199: stóll ^ ketill^ maar selr\ steinn

(reeds Eggjum: stain) ^ himinn ^ maar vanr] /ss , hdls'^ akr (go.

akrs). Vakr , n. pr.

2. Gren. s. op -llz , -nnz bij woorden op ll(r) ,
nn(r) : gull—

gullz. mudr ^ munnr—munnz (§ 186, 2).
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3. G-en. s. op -ar volgens § 238, hetzij uitsluitend, hetzij

facultatief, bij sommige masculina: mundr ^ 'bruidschat' — mundar.

kraptr , 'kracht' — krapts , krajptar. smidr—smids , smidar.

4. De dat. s. van dagr luidt degi volgens § 94.

5. Bij sommige woorden ontbreekt facultatief de i in den d. s.

volgens § 238: smidr ^ 'smid'

—

smidi ^ smid. vegr—vegi ^ veg,

6. JN'eutra met a-breking in het sing. hebben in den n. ace. d.

pi. w-breking: bjarg , 'berg'

—

hjorg—bjorgum. Masculina met

a-breking hebben w-breking in den d. pi. : hjalmr , hjdlmr
,

'helm'

—

hjolmum.

Aanrn. Yan y<?yr, 'weg' luidt de n. pi. ve^aj- en ve^ir, de ace. pi. ve^a,

iets later ook ve^u. Een ace. pi, ve^i komt pas in het ngsl. voor. Het woord

kent dus een verbuiging als a-stam en als «^-stam; de facultatieve d. s. zonder

uitgang berust dus, indien hij een vorm der ?-declinatie is, evenals de nijsl.

ace. pi. op den n. pi. ve^ir. Zie Arkiv 35, 79 vv. Yan smidr luidt de n. pi.

smidar ^ -ir, de ace. pi. smida , -i, -u. Het woord is waarscliijnlgk een oor-

spronkelijke z^-stam, een formatie op ide. -tu als go. hliftus , sa. maniu.

§ 223. 1. In himinn is de vocaal der tweede syllabe volgens

§ 159 gesyncopeerd, wanneer de vocaal der derde bewaard is.

Zoo in andere oorspronkelijk drielettergrepige woorden als de

masculina hamarr , 'hamer', aptann , 'avond' ; neutra als sumar
,

'zomer', hqfud , 'hoofd', gaman , 'vreugde'.

Aanm. Sommige tweelettergrepige woorden op -ill hebben e-wgziging in

de casus zonder syncope: ketill, 'ketel', d. s. katli. lykill , 'sleutel', n. pi. luklar.

Bij de meeste andere woorden is een der beide klinkers algemeen geworden

:

studill , 'steun', n. pi, studlar. Eigennamen, die met ketill samengesteld zijn,

hebben de n. g. a. s. op -keil, -kek, -kei: ^orkeil—rorkeU—Porkatli—ï'orkel.

2. Bij hii komen de § 132 besproken regels voor contractie

van den slotklinker met vocalische uitgangen in toepassing. Even-

zoo worden enkele masculina geflecteerd (maar d. s. meest zonder

i), bv. ?woV, 'heide', skór ^ 'schoen', jór ^ 'paard' (§ 177, 3, 2);

hierbij eenige eigennamen als Hlér (naam van een god) en die

op vér en pér^ voorzoover de vocaal niet verkort is : Hlgdvér
,

Hjalmpér, Over den g. s. huss (naast hüs) zie § 218 aanm. 2.

9
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§ 224. De w;a-stammen hebben in den d. s. m. en n,, den

n. g. ace. pi. m., g. pi. n. v (u) vóór den uitgang (§ 170, 3);

in de overige casus is w volgens § 168, 2. 170, ^ 5 verloren.

Alle casus hebben «^;-wijziging. Voorbeelden: masc. sqngr^ 'zang',

neutr. hql^ 'kwaad'.

Sing. n. sqngr hql Plur. n. sqngvar hql

g. sqyigs hqls g. sqngva bqlva

d. sqngvi hqlvi d. sqngum bqlum

a. sqng hql a. sqngva hql

Aanm. Sjor ^ sjdr , sasr , 'zee', g. sjóvar , sjdvar ^ sseüar (§ 170 aanm 2;

over -ar § 222, 3). Evenzoo snjór , 'sneeuw'. Mór , 'meeuw', g. mdvar (jonger

ook mar en g. nióvar).

2. m - s t am m e n.

Kortstammige.

§ 225. Paradigmata: masc. m^r , 'nakomeling', neutr. kyn
^

'geslacht.'

Sing n. ni^r kyn Plur. n. nidjar kyn

^^ uM^ g- nids ^ nidjar kyns g. m^"a kynja

* v^
, /«j d. ni9 kyni d. nidjum kynjum

i^V a. ni^ %n a. nidja kyn

Een oern. gen. s. is misschien hari (Eggjum).

§ 226. Voor de behandeling van de i der tweede syllabe zie

men § 166, 3 en aanm. 2. Alle casus hebben i-wijziging, wanneer

de klinker daarvoor vatbaar is.

De g. s. nidjar en de d. s. nid verklaren zich in overeenstem-

ming met § 222, 3. 5 uit den invloed der i-declinatie. Tot die

klasse zijn ook de overige mannelijke woorden van deze afdeeling

overgegaan. Van de neutra volgen nog een vrij groot aantal

deze declinatie. (De i-declinatie kent geen neutra).

Langstammige.

§ 227. Voorbeelden : masc. hirdir ,
'herder', neutr. kvmdi

y

'gedicht.'
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Sing, n. hirdir kvdedi Plur. n. hirdar kvdedi

g. hirdfis kvdedis g. hirda kvdeda

d. hirdi kvse&i d. hirdum kvde9um

a. hirdi kvdedi a. hirda kvdeH

§ 228. De nom. s. m. gaat in het oern. op -iR uit: hAeru-

wulafiR (Istaby). hagustaldiR (Yalsfjord). De i is hier waarschijnlijk

nog lang. Of hroReR (By) een n. s. van een ^a-stam is, is onzeker.

De schrijfwijze met e spreekt daartegen.

Ace. s. n. : oern. arbija (Tune).

In het fi. komen zonder onderscheid tusschen de germ. geslachten

en tusschen lange en korte stamsyllabe -ja en -i voor: patja^ on.

hedr
^

go. hadi. riiki ^ on. riki.

De i der tweede syllabe is bewaard, wanneer zij uit lange i is

ontstaan [hirdir^ go. hairdeis)^ en wanneer een volgende vocaal

geapocopeerd is (ace. s. hirdi <C "^herdia
,

go. hairdi). Over de

voorgeschiedenis der vormen op -^V, -is ^ -i zie Oergerm. § 178.

In de meervoudsvormen van het m. en den g. d. pi. n. is i

volgens § 159 gesyncopeerd.

Tot deze klasse behooren een tamelijk groot aantal woorden

met het afleidingssuffix -ia. Onder de masculina zijn een aantal

eigennamen, waaronder sommige met korte stamsyllabe: Grettir^

Sverrir ^ Hymir, Kvasir ^ Glasir e. a. Ook enkele neutra hebben

korte stamsyllabe : hddegi ,
'middag', pili , 'planken schutting'.

Aanm. 1. Het ontbreken van i-wijziging bij Kvasir ^ Glasir kan hieruit

verklaard worden, dat de i in den n. g. tijdens de periode der jongere «-wyziging

nog lang was en dus volgens § 97 geen wijziging bewerkte. Zie Koek, Beitr.

18, 460 en noot 3. De vocaal in Hymir stamt dan uit den dat. ace. Dit geldt

dan echter niet alleen voor kortstammige woorden, maar ook voor langstam-

mige, want ook onder deze zijn een paar (alle op -nir^ zonder e-wijziging

{Fdfnir ^ Vafjirudnir ^ Mjqllnir). Het ontbreken der wijziging hangt niet met

de quantiteit der stamsyllabe samen, maar met de omstandigheid, dat de

woorden in quaestie eigennamen zijn, die alleen in het sing. voorkomen, waar

in twee van de vier casus de klankwijziging klankwettig achterwege bleef,

terwyl bg andere woorden behalve de d. ace. s. ook de vier casus van het

plurale hun invloed in het voordeel der wijziging deden gelden. (Of Iqgdir
^

'zwaard' (poet.) een ïö-stam is, dan wel een compositum met /<'/•, is zeer de
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vraag. In elk geval is ook dit woord uitsluitend in het sing., en wel in den

g. s., overgeleverd). Bg de neutra lieeft geen enkele casus oorspronkelijk lange

i in de tweede syllabe, en alle hebben i-wgziging, ook de kortstammige.

Eene andere moeilijkheid is gelegen in het optreden van deze formatie bij

kortstammige woorden. Waarschijnlijk hebben zij den uitgang aan de lang-

stammige ontleend, waartoe zoowel bij de masculina als bij de neutra de

beteekenis aanleiding gaf. Niet bevredigend is de poging van Sievers (Berichte

der K. sachs. Ges. der Wissensch. 1894, 193 v.), om de mannelijke eigennamen

op -ir te verklaren uit eene germ. formatie op -aia^ daar hierbg de eigenaar-

digheid, dat sommige dezer namen wel f-wyziging hebben, onverklaard blijft.

Aanm. 2. Woorden (uitsluitend neutra) met _^ , /; voor den uitgang ont-

wikkelen in den g. d. pi. na de k een J volgens § 183: riki — rikja — rikjum.

Zoo W(?rA2 , 'teeken', (j;?^? , 'weide'.

Aanm. 3. Eyrir^ naam van een gewicht en van een geldseenheid (1. aureus)^

heeft pi. aurar zoader «-wijziging.

2. ö-stammen.

1. Zuivere ö-stammen.

§ 229. Yoorbeelden

:

(/ro/", 'groeve'. (), 'rivier'.

Sing. n. grof q Plur. n. grafar dr

g. grafar dr g. grafa d

d. grqf q d. grqfum óm

3" 9'^'Qf Q ^' g't'CifciT dr

Tot deze klasse behooren de meeste feminina, voorzoover het

geen n-stammen zijn.

§ 230. De n o m. s. gaat oern. op -u (<1 -ö) uit : gihu (brac-

teaat van Sjselland, Stephens 57). lapu (herhaaldelijk), u is weg-

gevallen en heeft «^-wijziging of i^-breking (gjqf) bewerkt. Finsche

woorden kennen -a, -o, -w; die met a stammen misschien uit het

go.: kansa , 'volk', go. hansa. runo , 'gedicht', on. pi. rünar. arkku
,

'doos', on. qrk. Lapsch heeft meest o : dievddo , 'mannen' (collec-

tief) , on. pjó9.

Gen. s. grafar <C^grabdR ] in het oern. niet overgeleverd.

Dat. s. Een aantal woorden hebben uitsluitend of facultatief

den uitgang -u: fqr en fqrti^ 'reis', kerlingu ^
'oude vrouw', en

zoo alle woorden op -ing en -ung. De Eggjum-steen heeft sölu]
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op jongere steenen komen meerdere vormen op -ii voor. De uit-

gang is niet verklaard. Ygl. § 144 aanm. 1.

, Aces. De vorm is die van den n. s. De klankwettige vorm

op -a (uit germ. -ö^) is bij de adjectiva bewaard : hlmcla. Oern.

alai(h)u (By) heeft reeds den nominatiefvorm. Sommige woorden

ontleen en -u aan den d. s. : Ingihjqrgu.

[N'om. ace. pi.: oern. rünöR (Jarsberg, Tjurkö) ; later oern.

rïlnAR (Björketorp). Verlies van i?, misschien door dissimilatie,

toonen de oern. vormen runö (Einang, Fj^runga) en raginakudo

(Fyrunga). Zie Bugge, Arkiv 15, 144 v.

Gen. pi. haidRünö (Björketorp). Daarnaast komt voor rünönö

(Stentofta), vgl. os. gebónó. On grafa is een voortzetting van

den korten vorm.

Dat. pi. grqfum <i'^grahöm'^ in het oern. niet overgeleverd.

Bijzonderheden der flexie.

§ 231. 1. Het paradigma o toont contractieverschijnselen vol-

gens § 132. Daarnaast de jongere vormen dar ^ da^ gum (dum),

2. Syncope in den g. s. van een paar eigennamen: Skogul—

•

Skgglar (naam eener walkyre).

3. Yele woorden hebben facultatief den n. ace. pi. op -ir: gjqf
—

gjafar
^ gjafir. grqf—grafar ^

grafir. De declinatie is dan gelijk

aan die der ^-stammen.

§ 232. Bij irö-stammen valt w aan het einde en vóór ii weg;

in andere vormen is zij bewaard (§ 168, 2. 170, 3. 5): dqgg
^

'dauw', g. s. dqggvar ^ d. s. dqgg(u) ^ d. pi. doggum.

Zoo ook bqd ^ 'strijd' (d. s. bod)] qr ^ 'pijl' en eenige andere.

2. ?ö- stamm en.

Kortstammige.

§ 233. Voorbeeld

:

ben , 'wond'.

Sing. n. ben Plur. n. benjar

g- benjar g. henja

d. ben d. benjiim

a. ben a. benjar
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§ 234. Oern. vormen zijn niet overgeleverd. Finsche woorden

kennen -ja en -jo (vgl. § 230), zonder onderscheiding tusschen

lange en korte stamsyllabe (vgl. § 228) : vitja , 'ketting', on. vid.

lantio
^

'bekken van menschen', on. lend. Lapsch Cj)o: akso
^

on. ^x.

i is vóór a en w als j bewaard gelijk bij de kortstammige

m-stammen (§ 225).

Sommige woorden hebben den d. s. op -u (vgl. § 230) : helju
,

'hel', eggju, 'scherpe kant'.

Aanm. Woorden op ^^ als e^^ zijn oorspronkelgk kortstammig (germ.

stam '^a.gjo) en behooren dus tot deze klasse.

Jjangstammige,

§ 235. Voorbeeld: heidr ^ 'het woeste hoogland'.

Sing. n. heidr Plur. n. heidar

g. heidar g. heida

d. heidi d. heidum

a. heidi a. heidar

§ 236. Uit het oern. is geen zekere vorm overgeleverd (ace.
o

s. elifi? Agedal. d. s. alfiu? ïïammeren, zie Indskr. I, 380). De
lange ^, waarop de n. s. in het oergerm. uitging, is vroeg ver-

kort en later geapocopeerd. De r stamt uit andere declinatieklassen;

het naast bij staan eenige i-stammen, die de r bewaren (§ 242).

Over de voorgeschiedenis van den vorm zie Oergerm. § 181.

De korte t der overige casus is volgens § 159 gesyncopeerd

vóór bewaarde uitgangen.

Aanm. i. De woorden merr ^ 'merrie' (stam ^marhiü] d. a. s. meri\ mser

^

'meisje' (stam ^mawiö <C *magwio)
,
//r, 'dienstmaagd' (stam *J)iwiö <C *Jiigwiü)

zyn oorspronkelijk langstammig en behooren dus tot deze afdeeling. Dit blgkt

nog uit de r in den n. s. In de verbuiging der woorden mser en fiir is echter

j intervocaliscli bewaard : g. s. 7neyjar
,

]jyjcir
; de d. s. gaat in overeenstem-

ming met het type hel op -u uit: meyju
^
pyju , en ook de ace. s. gaat niet op

i uit maar luidt mey
, Jjy.

Over den n. s. mser
,
])ir zie § 170, 2. Daarnaast bestaan de analogieforma-

ties mey
, Jjy. Daarentegen kent ey , 'eiland' (<C[ *auiö <C *ctgwio

, vgl. go. aka)

geen vormen op r en volgt dus geheel het voorbeeld ben.



Sing. n. gestr

g- gests

d. gest , -i

a. gest

Plur. n. gestir

g- gesta

d. gestum

a. gesti

§ 236—238 Substantiva. 135

Aanm. 2. i/lgr , 'wolvin', g. s. ylgjar. gygr
^

'reuzin', g. s. gygjar vol-

gens § 183.

Aanm. 3. i2 is in den n. s. geassimileerd aan nn in namen op -^mn als

Póriinn (daarnaast -unnr , -udr volgens § 207).

3. i- stam men.

1. Masculina.

§ 237. Voorbeelden : gestr , 'gast', hugr , 'gedachte', hekkr
,

'bank'.

hugr hekkr

hugar hekks , hekkjar,

hug bekk

hug bekk

hugir hekkir

huga hekkja

hugum bekkjum

hugi bekki

§ 238. Nom. s. : oern. MewagastiR (Gallehus). paliR {Brats-

berg). Fi. -is: ruis (g. ruki(h)in)^ 'rogge', on. rugr. Door de

syncope in ultima valt de vorm met dien der a-stammen samen.

Gr en. s. De woorden van het type gestr kennen alleen den

vorm op -s , die van het type hugr bijna alleen dien op -ar

(enkele woorden hebben dubbele vormen), die van het type bekkr

hebben in den regel dubbele vormen (bij sommige komt slechts

één van beide voor, bv. bgrr , 'goede wind' — hyrjar ; drengr
,

'held'

—

''drengs'). De vorm op -s stamt uit de a-declinatie ; die

op -ar is waarschijnlijk volgens § 146 aanm. regelmatig uit een

vorm op vroeg-oern. -aiR (go. -ais) ontwikkeld. Het oern. kent
o

-ar: . . .n^winaR (Arstad). Bij de woorden die oorspronkelijke

w-stammen zijn, representeert -ar den uitgang dezer klasse. Yóór

een enclitisch woord met sterker toon dan die van den genitief-

uitgang is oern. -aiR volgens den gewonen regel voor de ont-

wikkeling van zwaktonige ai tot -eR geworden, waaruit -er.

Deze vorm van den uitgang is misschien bewaard in vettergis
,

'niets' (§ 242), van vsettr, 'wicht', waarvan anders de g. s. vasttar luidt.
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Dat. s. Bij enkele woorden [aiburdr ^ 'gebeurtenis', feldr^

'mantel', fundr ^ 'samenkomst', kostr ^ 'gelegenheid', munr ^ 'ver-

scMl', sultr^ 'honger') gaat de d. s. op 4 uit; bij enkele andere

(bv. gestr , 'gast', gramr ^ 'vorst') is deze uitgang facultatief. Sommige
dezer woorden zijn oude a-stammen [gramr) of w-stammen [kostr)]

uit deze klassen stamt de uitgang. De vorm gest is vermoedelijk

een oude locatief op -i (<C "^gastï <C "^gastiii). Oergerm. § 182.

Ace. s. Oern. liali^ d. i. Aa//^'
,
'steen' (Str0m).

Nom. pi. gestir. De vorm staat gelijk met go. gasteis. Daar-

naast komt by verscheidene woorden, ten deele oude a-stammen,

de uitgang -ar voor (feldr^ sekkr e. a.).

Aanm. Sekkr ^ 'zak' werd oorspronkelijk waarschijnlijk geflecteerd als

ö5-stam (n.pl. sekkar^ -jar naast -?>) en als «-stam (vgl. go. sakkus). Yoorzoover

het tot de i-declinatie behoort, is het op te vatten als een oude «^-stam.

Q-en. pi. De uitgang is die der a-declinatie. Sporen van i

komen niet voor behalve bij de typen hekkr en hedr (§ 239, 2).

In langstammige woorden zou i toch klankwettig zijn gesyncopeerd.

Dat. pi. De uitgang stamt uit de a-declinatie. Reeds Sten-

tofta heeft gestumR^ horumB, De uitgang im{r) is bewaard in

het telwoord prim{r).

Ace. pi. De vorm gesti staat gelijk met go. gastins. Daarnaast

komen vormen op -a voor, correspondeerend met den nom. pi. op -ar.

§ 239 1. Klankwettig moest i-wijziging optreden bij lang-

stammige woorden in den n. d. ace. s. en den n. ace. pi., bij

kortstammige in den n. ace. pi. en bovendien iE-wijziging in den

n. s. De toestand is echter een andere. Langstammige woorden

hebben bijna alle ï-wijziging in alle vormen; kortstammige, voor-

zoover het oude ?'-stammen zijn, niet.

Aanm. 1. Enkele langstammige woorden, als /?^i^</r, 'ontmoeting', skurdr^

'het snijden', saudr , 'schaap', hebben geen e-wijziging. Deze hadden ten deele

reeds voor het optreden der e-wyziging den n. ace. s., althans facultatief, naar

de üf-declinatie gevormd (zoo saztdr)^ ten deele zijn het oude «^-stammen (zoo

kostr
,
go. kustus ^ waarschijnlijk ook skurÖr^ stuldr e. a.).

Aanm. 2. Een wisseling van vocalen toonen nog een paar volksnamen

als Ri/gir
^ Pilir^ Udleygir ^ waarvan de g. pi. buiten samenstelling luidt Ryg.ja
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enz,, maar in samenstelling geen /-wijziging heeft: Rogaland , Pelamqrk^ Halo-

galand (over de o in Hdlogaland zie § 147, 2).

2. Woorden van het type hekhr hebben in de casus, waar de

tweede syllabe een niet palatalen klinker bevat, vóór dien klinker

een j. Hiertoe behooren :

1. de langstammige woorden, bij welke de laatste consonant

een g of A: is: hekkr , 'bank', helgr
^ 'balg', elgr ^ 'eland', fengr

^

'vangst'. (ir_^A:AT, 'drank'. Hier treedt ^ volgens § 183 op.

2. vele kortstammige woorden op verschillende consonanten:

5e^r,'bed'. 6?/rr, 'goede wind'. Aé'rr, 'leger'. (i?//nr, 'geluid', vefr^

'weefsel', pefr ^ 'stank' e. a. Tot deze groep behooren ook oor-

spronkelijk kortstammige woorden op g en k^ die door geminatie

langstammig zijn geworden: è^Mr, 'beek', hri/ggr ^ ^rug'. seggr

^

'man', leggr ^ 'been' en enkele andere. Deze woorden hebben

alle 2-wijziging. Het zijn oude m-stammen, die ten gevolge van

de overeenstemming in de j-casus met woorden van het type

hekkr ^ 'bank' zich in den n. ace. pi. deels ook in den d. s. bij de

^-declinatie hebben aangesloten en nu als ^-stammen verbogen

worden.

Aanm. 3. Vele dezer woorden zijn door de vergelijking met andere dia-

lecten als m-stammen te herkennen : bedr
,

go. badi (n.). herr
,
go. harjis.

hryggr ^ ndl. rug. seggr
^ ags. secg ^ 1. socius. vefr ^ ndl. webhe. bekkr ^ ndl. dial.

bek (ook i-stam: os. beki ^ ndl. beek).

Aanm. 4. Een oude 2a(-stam, die tot deze groep behoort, is veggr uit

*wagjuR (<^ germ. *waiiuz).^ go. waddjus. (Oergerm. § 169, 2. 3).

3. Tot het type hugr behooren behalve sommige a-stammen,

die in de i-klasse zijn overgegaan, de kortstammige echte i-stam-

men. Zij hebben noch i-wijziging, noch J-, zelfs niet na (/: mwwr

,

'verlangen'

—

mimar. matr— inatar. salr—saïar. flugr—flugar. Bij

de woorden op g stamt niet alleen de ongewijzigde klinker maar

ook de niet palatale g uit casus, waar geen i volgde.

Aanm. 5. di/kr , 'lawaai', fnykr ^ 'stank', sfri/kr^ 'stormwind' hebben

ï-wijzigiug en / maar geen geminatie. Uit de afwezigheid van geminatie blijkt,

dat het geen z«-stammen, maar t-stammen zijn. "Woorden op ki- zijn dus

anders behandeld dan woorden op gi- (hugr). De palatalisatie van k is ingrij-
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pender geweest dan die van y en was oorzaak, dat hier de vormen met
e-wgziging en met palatale k de overhand behielden.

Aanm. 6. Nar
^ 'doode', g. s. 7ids ^ n. ace. pi. ndir ^ ndi. Vgl. nog § 92

aanm. 2.

Aanm. 7. De wisseling -5, -ar in den g. s. houdt met de hier besproken

verschillen geen verband Zie hierboven § 238.

2. Feminina.

§ 240. Yoorbeelden : pqkk , 'dank'. Enkele vormen van IJrdr^

naam van een norn. hrudr^ 'vrouw', hraut , 'weg'.

Sing. n. pqkk Urdr hrudr Plur. n. pakkir

g. pakkar g. pakka

d. pqkk brautu hrüdi d. pqkkum

a. pqkk hrüdi a. pakkir

§ 241. De declinatie van de meerderheid dezer woorden is

in het sing. die der ö-stammen. Een aantal zijn ook in hun oor-

sprong ö-stammen: qxl ^ 'schouder', ohd. ahsala. hjqrd ^ 'kudde',

go. hairda. jqrd , 'aarde', go. airpa. rqdd , 'stem', go. razda.

rqst , een lengtemaat, go. rasta, sql , 'ziel', go. saiwala. pjód
,

'volk', go. pinda. Deze woorden hebben zich dus in het pi. bij

de i-declinatie aangesloten. Omgekeerd ondergaan de vrouwelijke

^-stammen in het sing. den invloed der ö- en der iö-declinatie.

Enkele woorden van deze klasse (als mqrk , 'bosch') zijn in hun

oorsprong eenlettergrepige consonantische stammen.

§ 242. Nom. s. De r der i-declinatie is bij enkele echte

i-stammen {hrüdr. naiidr , 'nood'. Urdr. unnr ^ u9r ^ ^goW. v^ttr
^

'wicht') bewaard. In tegenstelling met de masculina hebben de

meeste dezer woorden de ï-wijziging opgegeven (echter boen
,

'verzoek', s^n , 'gezicht', naast sjón. byrd , 'last', naast m. hurdr).

Gr en. s. De vorm valt klankwettig met die der ö-declinatie

samen (vgl. § 238). Over -er in vettergis zie t. z. p.

Dat. ace. s. gaan op i uit bij brüdr , vdettr en een paar andere.

De r in den n. s. gaf hier aanleiding tot aansluiting bij het type

heidr (§ 235). De dat. s. brautu (zoo een aantal woorden) cor-
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respondeert met kerlingii (§ 230). Een ace. s. strantu (waaruit

strqnd) komt laat oern. voor (Rök).

De ace. pi. op -ir ontleent de r aan de ö-declinatie. De

uitgang -ar komt in den n. ace. pi. bij eenige oude ö-stammen

somtijds naast -ir voor.

Aanm. Over consonantische vormen bij mqrk en andere woorden zie § 258.

4. w -stammen.

§ 243. Voorbeelden : knqttr , 'bal'. hJQrn , 'beer'.

Sing. n. knqttr hjqrn Plur. n. knettir hirnir

g. knattar bjarnar g. knatta hjarna

d. knetti hirni d. knqttum bjqrnum

a. knqtt hjqrn a. knqttu hjqrnu

§ 244. De woorden met den stamklinker a hebben vóór

verloren of bewaarde u ^^-wijziging, vóór i ^-wijziging; het voca-

lisme is dus a - q - e. Woorden met den stamklinker e hebben

i^-breking, a-breking, ^-wijziging, dus ^'^ - ja - ^. Bij sunr ^ waar

u ten grond ligt, is de oorspronkelijke wisseling u - o (door

a-wijziging) - y. De vormen met u en o loopen daarna dooreen

:

n. s. simr en sonr. Dan treedt ook naast ^ ^ op als ^-wijziging

van o.

In tweelettergrepige woorden kan de vocaal in beide syllaben

wisselend zijn: fqgnudr ^ 'vriendelijke ontvangst', g. s. fagnadar

,

d. s. fagnadi (geen ^-wljziging). Is de vocaal der 2e syllabe

etymologische w, dan heerscht de w-wijziging in alle vormen:

Ossurr , n. pr., g. Ossurar.

§ 245. Nom. s. : oern. haukopuR (Yanga). Fi. -w en -iis

(vgl. § 221): hattu ^ 'hoed', on. hqttr. vanttu, vantus^ 'handschoen',

on. vqttr. La. o : harkko , 'schors', on. hqrkr.

Yoor de assimilatie van R na syncope der u aan een vooraf-

gaande consonant (spónn—spdnar. dss, qss—asar) vgl. § 199. Yoor

den dubbelen vorm sonr , son § 208 aanm. 4.

Gen. 8. knattar met a <I germ. au , vgl. go. sunaus.
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Dat. s. : oern. kunimudiu (Tjurkö). magiu (Stentofta). Uit iu

een i, die klankwijziging bewerkt (§ 149 aanm. 1 ; vgl. Oer-

germ. § 183). Naast den ouden vorm staat bij vele woorden

een analogieformatie naar den ace. s. : vond.

Ace. s. : oern. magu (Kj0levig). sunu (herhaaldelijk).

Nom. pi. : knettir uit "^knattiR <^ "^knattiwfiJR , vgl. go. stmjus.

De gen. pi. is een analogievorm met verlies van een tusschen-

syllabe ; vgl. go. suniwe.

De dat. ace. pi. zijn regelmatig ontwikkeld.

In den ace. pi. hebben sommige woorden, deels facultatief,

onder den invloed van den n. pi. -i in plaats van -u: vqndu en

vendi] sijni naast sonu ^ sunu. Wanneer ook de wisseling in den

stamklinker ontbreekt, zijn zulke woorden alleen nog aan den

uitgang van den d. s. als ^^-stammen te herkennen. Zoo kostr

(§ 238. 239 ; echter ace. pi. soms nog op -u),

§ 246. De i^-stammen zijn masculina. Het oude femininum

hqnd heeft naast den d. s. hond nog een vorm hendi] overigens

volgt het de consonantische declinatie (§ 259 aanm.). Het

neutrum fé uit feu (Abcdarm. nordm.) <^ ^fehu (go. faihu) heeft

een g. s. fjdr uit '^fe(h)aR ;
d. ace. fé. Green meervoud.

II. CONSONANTISCHE STAMMEN.

1. fi-stammen.

1. «;2-stamrae n.

§ 247. Voorbeelden : masc. timi , 'tijd', giimi , 'man', skyti
,

'schutter' (irm-stam). neutr. hjarta ,
'hart'.

Sing. n. timi gumi skyti hjarta

g. d. a. tima guma skgtja hjarta

Plur. n. tïmar gum(n)ar skytjar hjortu

g' tima giimna skytja hjartna

d. timum gum(n)um skytjum hjortum

a. tima gum(n)a skytja hJQrtu
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Masculma.

§ 248. De nom. s. gaat in het oern. op -a uit: muha

(Kragehul). wiwila (Yeblungnses). Deze a is eene schrijfwijze voor

^; de verkorting is een g, ^, die geen i-wijziging bewerkt (§ 149

aanm. 1). Reeds Björketorp heeft dAude. De uitgang is uit germ.

-e^n ontstaan (Oergerm. § 81). Het fi. kent -a en -?* (soms -o):

haka , 'omheind stuk land', on. hagi. rakhi , 'hond', on. rakki.

De verbogen casus van het sing. hebben alle ~a. De oern. uit-

gang is -cm; overgeleverd zijn de g. s. (?) : kepan (Bolland),

de d. s. : witadahalaibayi (Tune). In tegenstelling met het go. en

het os. en ohd., in overeenstemming met het ags. kent de tweede

syllabe geen klankwisseling (Oergerm. § 186). In het oern. zijn

de casusuitgangen (g. -aR of -eR {-iR)
-,
d. (loc.) -^, ace. -m oï -um

(uit m of em)) vroeg verdwenen. De ontwikkeling was in den

gen. -naR > -nR ^ -mi ^ -n , in den dat. ni ^ n^ in den ace.

nwn ^ nu ^ n. Daarna is de n afgevallen volgens § 208, 2.

Het pi. gaat naar de a-declinatie. Ivlankwettig is de ace. met

dien der a-stammen samengevallen. Uit HtmaniR (<i -ez) werd

*tïman(n) > thna. De g. en d. zouden moeten luiden Himna
,

timnum] de bestaande vormen kunnen door verlies van n — op

het voorbeeld van nom. en ace. — ontstaan zijn. Maar de over-

eenstemming in den dat. met go. gumam doet vermoeden, dat in

dezen vorm de aansluiting aan de a-declinatie reeds tot eene oudere

periode behoort. De nom. zou klankwettig thna luiden als de

ace. Deze heeft uit de a-declinatie den uitgang r overgenomen.

Vormen op a zijn bewaard in eenige indeclinabele adjectiva

(§ 267 aanm. 2).

Het oern. heeft den g. pi. arbijano (Tune). Deze uitgang kan

dezelfde zijn als in gumna. Maar gumna kan ook een vorm met

nultrap zijn (vgl. aanm. 1).

Bij de ian-stsLUimen (paradigma skyti) is in den n. s. j vóór i

weggevallen.

Aanm. 1. Resten van «-casus komen voor 1. by eenige poëtische benamin-

gen voor mannen, vooral in den g. pi.: gumna
,
Jlotna

,
got7ia e. a.; van hier uit
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dringt n dikwijls door in de overige casus van het plurale: gumnar. 2. in het

suhst. oxi
, uxi met het plurale n. ace. yxn

,
0xn

,
g. (ixna

,
yxna , d. éxnum

,

yxnum. yxn is ontstaan uit ^uhsniR met in de 2© syllabe een nultrap, die uit

den g. stamt. Dit spreekt er voor, dat ook gumna een vorm met nultrap is.

Gen. en dat. zouden klankwettig luiden *oxna , ^uxnum. Het o-vocalisme stamt

uit den gen. (en de casus obl. van het sing.), de «-wijziging uit nom. ace.

Aanm. 2. Woorden met langen klinker en hiaat toonen de gewone con-

tracties: ^«7, 'pauw', jonger jöi , cas. obl. ^«, d. pi. jö^Vi, \sitev pdum. ^?«, 'boer',

d. pi. è?m,

Aanm. 3. Over breking in ö5;^-stammen zie § 108. De breking treedt, waar

zy voorkomt, in alle casus op : Bjarni
, cas. obl. Bjarna.

Aanm. 4. Tot deze klasse behoort ook de vrouwelijke mythische eigen-

naam Skadi. *

Aanm. 5. Woorden op go. -areis zijn in het on. zwakke substantiva op

-ari : dómari , skapari. De d. pi. luidt dómurum , skqpurum. In de oudere taal

komen vormen met i-wijziging in de tweede syllabe voor: dómeri. Over zeld-

zaam voorkomende vormen naar de y«-declinatie, zie Oislason, Njala II, 42 v.

Vgl. § 95 aanm. 1.

Neutra.

§ 249. De nom. ace. s. hjarta staat gelijk met go. hairto

(Oergerm. § 187). De g. d. s. is gelijk aan dien van het masc.

Breking is bij langstammige woorden in alle casus klankwettig.

De nom. ace. pi. hjortu kan het best verklaard worden uit

*hertönu^ vgl. sa. ndmdni'^ zie § 144, 4. 208, 1,2. Het ozw. heeft

augun, hiortim. Deze vorm kan met ijsl. hjgrtu gelijk gesteld

worden, indien men aanneemt, dat de u der derde syllabe hier

volgens § 153 aanm. 2 in de oudste syncopeeringsperiode bewaard

is. (Ozw. vormen op -ii § 267 aanm. 1), Hét noorw. kent vormen

op -tm naast die op -u ook bij de woorden hjarta , ouga ,
<^yra.

In het ijsl. is het bewaard blijven van n in hjón ^ hjtin, 'huis-

genooten' (naast hjn) toe te schrijven aan vroege contractie en de

positie van n aan het einde eener betoonde syllabe.

De gen. pi. heeft regelmatig de n bewaard.

De dat. pi. is gelijk aan dien bij de masculina en te beoor-

deelen als deze.

Aanm. 1. De woorden na/n , 'nSiSim' en ?;«^';'^
, 'water' zijn geheel in de

ö-declinatie overgegaan. Het uitgangspunt voor deze verandering zijn de n.
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ace. pi., die nultrap in de tweede syllabe hadden en in verband daarmee

zoowel in het go. als in het on. in het plurale de uitgangen der «-stammen

hebben, maar met vaste n : go. narrma— nam?ie — namnam , on. nc^fn — na/na —
nqfnum. In het on. zijn daar nieuwe vormen voor het enkelvoud bygemaakt.

De d. pi. is hier oorspronkelijker dan bij hjarta.

Aanm. 2. Bij het hierboven genoemde plurale hjón^ bestaat een singulare

hjón , 'huisgenoot' (vrouw, kind, bediende) (in het mv. ook 'echtgenooten'),

g. pi. hjóna , en ook een indeclinabel neutr. s. en pi. hjóna
, 'echtgenoot' (man

of vrouw), 'bedienden'.

2. ö;ï- stammen.

§ 250. De benaming ön-stammen praejudiceert omtrent den

oorsprong van den klinker in de casus obliqui. Hij is echter

algemeen gebruikelijk en heeft in zooverre recht van bestaan, als

er geen twijfel aan is, dat de n. s. een vorm met germ. ö is.

Yoorbeelden: tunga ^ ''tong', lilja ^ ''le\ie\ kirkja ^ ^kerk'.

Sing. n. tunga lilja kirkja

g. d. a. tungu lilju kirkju

Plur. n. a. tungur liljur kirkjur

g. tiingna lilja kirkna

d. tungum liljuni kirkjum

§ 251. Nom. s. : oern. fino (Berga). hariso (Ïïimling0je).

aluko {? F0rde). De vorm is gelijk aan go. tuggo <i Hmigön.

Finsche woorden bewaren meestal de ö : kaltio , 'bron' , on. kelda
;

daarnaast -ti (vgl. de on. casus obl.): katu , 'straat', on. gata, en

zelden -a : tupa , on. stofa.

De verbogen casus gaan op -u uit. Het oern. heeft één voorbeeld

op -on (d. i. -dn): iginpn (Stenstad). Op -u\ arageu (Björketorp,

Stentofta), een m-stam (on. ergi)^ die hier, naar het schijnt, als iön-

stam verbogen is; waarschijnlijk ook ronu (on. runu) (Björketorp). De
uitgangen en de n aan het einde van den stam zijn verloren als bij

de aw-stammen (§ 248). De u der latere taal kan het gemakke-

lijkst verklaard worden als een reductieklinker, correspondeerend

met i in 1. virginis. De vorm is dan niet een directe voort-

zetting van den in de inscriptie van Stenstad overgeleverden.
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(Anders Koek, Beitr. 23, 523, die aanneemt, dat ö in eind-

syllaben vóór oern. nn tot u is geworden.)

Yan de meervoudsvormen gaan de n. ace. op een r uit, die

aan de ö-stammen ontleend is. Het adjeetief bewaart den ouden

vorm op een voeaal. De u is te verklaren als in de verbogen casus

van het sing. De g. pi. bewaart de n zonder tusschenklinker

;

de mogelijkheid, dat een korte klinker gesyncopeerd is, is niet

buitengesloten. De d. pi. is parallel met dien der an-stammen

(§ 248) ; vgl. ook go. tuggom.

Bij de iön-stsimmeii gaat de g. pi. op -ja uit met verlies van

n. Gaat echter k of g vooraf, dan is de uitgang -na: kirkna^

hylgna,

Aanm. 1. Woorden met a als stamklinker hebben in alle casus behalve

den n. s. en den g. pi, ?«!-wijziging: gata—gqtu. Waar breking optreedt, hebben

de n. s. en de g. pi. ««-breking, de overige casus «^-breking. Vgl. § 102 aanm.

Aanm. 2. De bijzondere behandeling in den gen. pi. der stammen op g^

k -f- ^ön kan hiermee samenhangen, dat niet in alle de j etymologische betee-

kenis heeft. In kii'kja uit ags. cirice
,
cyrike is de j uit de k ontwikkeld. Hier

heeft dus vóór volgende n nooit j gestaan en n is gebleven. Woorden van

het type hylgja hebben dan het voorbeeld van kirkja gevolgd.

Aanm. 3. De o in kona., 'vrouw' berust op di-wijziging, die in den n. s. klank-

wettig is. Het ozw. heeft ook kuna. Het vocalisme is dat van gr. yj-r?/ (Oer-

germ. § 149). De g. pi. luidt kvenna^ kvinna met het vocalisme van go. bino.

De wisseling e-i kan hier het gevolg zijn van verschillende stamvorming;

uit ^k'^ennüm werd kvinna (Oergerm. § 40), uit '^Ic'enenöm (met reductieklinker)

werd koenna. In composita treedt de stam als kvenn- op: kvennkostr
^
'gele-

genheid om eene vrouw te krggen', 'partij'.

Aanm. 4. De ön-'&tdum.m&R zijn bijna uitsluitend feminina. Enkele mascu-

lina behooren er toe, vooral eigennamen: kempa ^
'str^der', hetja

^
'strijd-

lustig man'. Sturla
, Si/ka.

Aanm. 5. Stammen op -vön verliezen v in de casus met ti: vqlva ^ 'waar-

zegster'

—

vqlu.

3. 7?^- stammen.

§ 252. De w-stammen komen alleen in het enkelvoud voor.

Alle casus gaan op -i uit. Voorbeelden : gledi ,
'vreugde', elli

,

'ouderdom'.

Aanm. 1. De m-stammen zijn feminina. Wat hun vorming en beteekenis

betreft, zijn het voor een belangrijk deel adjectiefabstracta (Oergerm. § 189).
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Aanm. 2. Bij enkele woorden komen vormen voor naar andere declinatie-

klassen, vooral naar de ö-klasse: gOrsemi ^ 'kleinood', n. pi. g0rsemar.

2. r- stamm en.

§ 253. Yoorbeelden : /a^w-, 'vader'. mo%', 'moeder'.

Sing. n. fadir módir PI. n. fedr moedr

g. fqdur ' módur g. fedra moedra

d. fedr^ fqduT módur d. fedrum mmdrum
a. fqdur módur a- fedr moedr

Tot deze klasse behooren alleen de namen van verwantschaps-

betrekkingen.

§ 254. Nom. s. fadir is gelijk aan go, fadar. De i {e) is

uit e^- ontstaan. Oern. swestar (Opedal) (§ 142 aanm.).

Gr en. s. De vorm fqdur kan niet gelijk zijn aan gr. nuxQng

of aan go. fadrs^ daar een door oern. syncope ontstane sonante r

in het on. niet ur wordt. De u is een reductieklinker (Oergerm.

§ 190). De vorm kan in het oergerm. ^fadurez of *fadurz geluid

hebben; voor het laatste kan de overeenstemming met sa. jpituh

pleiten. De r aan het einde is uit r -f- ^ ontstaan ; vóór oorspron-

kelijk dubbelen medeklinker is de u niet gesyncopeerd. Yan hródir^

'broeder', komt de g. s. brcedr voor (uit *brödriB
,
go. broprs).

Dat. s. fedr uit "^fadri. Ook bródir kent een d. s. hroedr-^ bij

módir en dóttir is deze formatie zeldzaam. De vorm fqdur is die

van den ace. s.

Ace. s. De w heeft dezelfde origine als in den g. s.

Nom. ace. pi. : oern. dohtriR (Tune), waaruit jonger doetr.

De nultrap in de tweede lettergreep van den stam stamt uit den

g. d. pi. gelijk bij j/xn (§ 248 aanm. 1). De g. d. pi. hebben

i-wijziging naar het voorbeeld van den n. ace.

Aanm. 1. Over de y in sysUr zie § 84 aanm. 1. 101, 2.

Aanm. 2. In compositie — later ook een enkel maal daarbuiten — komt

soms een n. d. a. s. /gdir , een g. s. /gdis voor. Hier is de vocaal in infortis-

syllabe, volgende op semifortis, gesyncopeerd. Daarna heeft de n. s. aan de

overige casus ^, de g. s. aan de «-declinatie s ontleend.

10
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3. wc^-stammen.

§ 255. De stammen op nd zijn participia praesentis in sub-

stantiviscb gebruik. In het enkelvoud worden zij zwak verbogen,

gelijk wanneer zij als adjectiva dienst doen; in het meervoud is

de consonantische flexie in den n. ace. bewaard. De g. d. pi.

vallen met de zwak verbogen vormen samen.

Yoorbeelden : dyljandi , 'bedrieger' (eigenlijk : 'verberger').

frdendi , 'bloedverwant'.

Sing. nom. dyljandi frsendi PI. n. a. dyljendr frasndr

gen. da. ace. dyljanda frsenda g. dyljanda fra^nda

d. dyljundum frdendum

De tweede syllabe heeft in den n. a. pi. i-wijziging, in den

d. pi. w-wijziging en ontwikkeling van Q^ o^ u volgens § 140.

De nom. pi. fra^ndr is ontstaan uit *friandiB. Nadat d é
was geworden, werd m ;> j^, en hieruit x volgens § 166, 3. Deze

klinker is naar de overige vormen overgebracht. Omgekeerd

fjdndi , 'vijand', n. pi. fjdndr.

Aanm. Contractie is gewoon maar niet regel in büandi ^ bóandi ^
bondig

'boer', n. ace. pi. büendr , bosndr.

4. Eenlettergrepige stammen.

1. Masculina.

§ 256. Yoorbeelden : fótr , 'voet', nagl ,
'nagel'.

Sing. n. fótr nagl Plur. n. fmtr negl

g. fótar nagls g. fóta nagla

d. foeti nagli d. fótum nqglum

a. fót nagl a. fmtr negl

§ 257. In het meervoud is de consonantische flexie bewaard.

De g. d. vallen hier samen met die der a- en w-stammen. De

n. ace. hebben regelmatige ^-wijziging. In het enkelvoud sluit

fótr zich aan bij de w-declinatie, nagl bij de a-declinatie. Klank-

wettig zouden de g. d. s. van fótr luiden *foetr, *foet.
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Aanm. 1. In den n. s. en n. ace. pi. van nagl is //, ontstaan volgens § 199, 5,

verkort volgens § 219, 1.

Aanm. 2. Als fótr worden een paar volksnamen verbogen (alleen plurale),

b.v. Prcendr ^ bewoners van Frdndheimr. De appellativa /;>«^;' , 'vinger' en vetr
^

'winter' hebben in den g. s. zoowel -ar als -s.

Aanm. 3. Mdnadr^ mqnudr (-od'r) , 'maand' heeft de volgende vormen: g. s.

mdnadr en -ar^ n. pi. mdnaÖr , -ir^ -udir\ acc.pl. mdnadr^ -odr ^ -adi^ -odu\

d. pi. mqnudum.

Aanm. 4. Madr^ 'man', g. s. mannz (§ 186, 2), d. s. manni ^ n. ace. pi. memi^

medr (§ 207). Over den n. s. maR (Eggjum) zie § 207, 4; over mapR (Rök)

§ 207 aanm. 3.

2. Feminina.

§ 258. Yoorbeelden : mqrk , een gewichts- en geldswaarde.

gqs , 'gans', hjr , 'koe'.

Sing. n. mqrk gqs kyr Plur. n. a. merkr gdess hjr

g. merkr gdsar kyr g. marka gdsa kim

d. a. mqrk gqs kii a. mqrkum gqsum kilm

§ 259. In het sing. volgt gqs de o-declinatie ; mqrk en kyr

behouden een consonantischen gen., kyr ook een nom. met den

uitgang -r en i?-wijziging. Het plurale behoudt gelijk bij de

masculina de oude flexie.

De n. ace. pi. gwss toont de assimilatie sR^ss] de d. pi.

küm contractie volgens § 132.

Aanm. Een tamelijk groot aantal substantiva volgen dezelfde verbuiging

als ^Qs, deels met bijvormen naar het type mqrk^ deels met verdergaande

aansluiting aan de ö- en ook aan de «-declinatie. Voorbeelden zyn : tqnu
,

'tand', g. tannar
,

pi. tenn , tennr , tedr (§ 207). nóU
, g. s. ndttar , nóttar

,

nsttr
^ d. s. nótt ^ nóttu (als kerlingu § 230). skeib 'schip' (poet.), n. pi.

skeidr , skeidar , skeiÖir. Hqnd , 'hand' (g. s. handar , n. pi. hendr) heeft den

d. s. heïidi naar de «-declinatie bewaard. Eenige andere, als vik , 'zeebocht'

stemmen geheel met mqrk overeen. Sommige oude monosyllaba zijn geheel in

de t-declinatie overgegaan : bory , 'stad', n. ace pi. borgir.

De woorden syr ^ 'zeug', xr ^ 'schaap' (een oude ?ö-stam; n. s. xr <C *awiR

§ 102, 2) worden verbogen als ki/r (d. pi. van ler luidt qm).



ZESDE HOOFDSTUK.

Adjectiva.

I. STERKE DECLINATIE.

§ 260. Voorbeeld : langr
,
'lang'.

masc. fem. neutr.

Sing. n. langr long langt

g. langs langrar langs

d. Iqngum langri Iqngu

a. langan langa langt

Plur. n. langir langar Iqng

g. langra

d. Iqngum
als masc.

a. langa langar Iqng

Tot deze declinatie behoort de meerderheid der on. adjectiva.

Alleen de w^a-stammen en een gedeelte der m-stammen vormen

nog eenigszins afzonderlijke groepen. De i- en «/-stammen en de

meeste langstammige m-stammen hebben zich bij de hoofdklasse

aangesloten.

Aanm. In het oern. was deze samenval nog niet tot stand gekomen. Over-

geleverd zijn de n. s. ungandiR (m-5tam; Huglen; quantiteit der i onzeker)

en mariR {i- of m-stam ; Torsbjserg). Hiermee stemmen overeen fi. adjectiva op

-is : kaunis
,
go. skauns. tiuris , 'duur', on. dyrr,

§ 261. De nominale vormen komen voor het m. en n. overeen

met die der substantivische a-stammen, voor het f. met de

ö-stammen. Het zijn voor het sing. de n. g. m., de n. f., de g. n.,

voor het pi. de d. ace. m., de n. d. ace. f. en n. Yan deze komen



§ 261—262 Adjectiva. 149

in het oern. voor de n. s. m. herAmala(ii)sAR (Stentofta) en de n. s. f.

:

minu , liubu (Opedal) ; voorts waarschijnlijk een nominale ace. s. n.

niuha (Stentofta). Over den ace. pi. f. raginakupo (Fyrunga) zie

§ 280. Over resten van nominale vormen in andere casus § 262.

§ 262. De pronominale vormen komen niet geheel met die

van het aanwijzend voornaamwoord overeen. De voornaamste

oorzaak hiervan is, dat de uitgangen bij het pronomen in door-

gaans betoonde, bij het adjectief in onbetoonde syllabe staan,

waardoor het klankverloop niet hetzelfde is. Niettemin zijn som-

mige uitgangen van het adj. door den invloed van het pronomen

een tijd lang tegen klankwettig verloop beschut.

Dat. s. m. Iqngum stemt in hoofdzaak met go. hlindamma

overeen. Misschien was de vocaal der derde syllabe ö als in den

grondvorm voor ohd. hlintemu (het go. heeft a uit e). Bij het

aanwijzend voornaamwoord is de vorm niet bewaard (§ 300).

Ace. s. m. langmi ^ vgl. pann. In zijn oorsprong is de vorm

gelijk aan den nominalen. Bij het eenlettergrepig pronomen zijn

de klinker en de nasaal aan het einde in betoonde syllabe

bewaard. Het adjectief heeft den uitgang onder den invloed van

het pronomen bewaard tot na de periode van het tweede verlies

van n aan het einde. Tydens de syncope van a in tweede syllabe

is a in den uitgang -an in de meeste woorden bewaard volgens

§155 aanm. 4. Oern. nAkda{n) (Eggjum).

In de tweelettergrepige adjectiva en participia op -inn en in

pronomina en telwoorden, wier stam op na- of ra- uitgaat, is de

a in den uitgang -an volgens § 155 aanm. 4 gesyncopeerd: heitlnn^

minn
,
pinn , sinn , einn , hvern , hvdrn , vdrn , nqkkiirn. De

vorm sm (d. i. sinn) is laat oern. overgeleverd (Sölvesborg ca.

800). Maar adj. sannr — sannan-^ pron. sumr— suman.

Aanm. 1. In het oern. komt een ace. s. m. m'inino voor (Kj0levig), die van

den later alleen heerschenden vorm afwijkt door de i der tweede syllabe

(klankwisseling) en door de o der derde. Evenzoo hino (Str0m) van den pro-

nominalen stam ///-. De o, die wel lang moet zijn, wijst op een aangehangen

-öm^ dat nauw verwant is met a (uit o) in go. blindana^ en geheel overeen-

stemt met e in ags. })one ^ a in os. thena ^
iha7ia (Oergerm. § 198, 5).
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Nom. pi. m. : oern. sijosüR (Tune). wiltiR (Eggjum). De e

is uit ai gecontraheerd ; ygl. go. pai^ blindai^ on. peir. In later

oern. is ë verkort tot ^, ^. Reeds in de 6e eeuw was blijkens

den hierboven aangevoerden vorm de toevoeging van R tot stand

gekomen.

Gr en. pi. der drie geslachten en g. d. s. f. : langra ^ langrar
^

langri uit Hangëro (vgl. go. hlindaize) , HangïRöR , HangtRê

(<! -ai) , vgl. go. pizos
,
pizai).

Aanm. 2. Dat het oern. nog onderscheid maakte tusschen het vocalisme in

de ^-vormen van het sing. en het plur., blgkt voor het pronomen uit den

d. s. JiiRi (§ 300). Daar deze vorm later Jjeiri luidt, en de diphthong aan den

g. pi. ontleend moet zijn, bestonden dus in het oern. naast elkandei de g. pi.

^fiaiRö en de g. d. s. f. *J)iRoR , *JjiRe [^ J)iRi). Er is geen reden, om aan te

nemen, dat de toestand bg het adjectief een andere was. De ê in *lan(/ëRo is

verkort en daarna gesyncopeerd (§ 159 aanm. 2). Dat de g. d. s. f. geen

e-wijziging hebben, is toe te schrijven aan den invloed der overige casus, daar-

onder vooral van den g. pi. /-wijziging komt voor bij hennar ^ henni van hann

(§ 294), een pronomen, dat geen plurale heeft, en waar ook de overige vormen

van het f. niet meewerkten, om de wijziging tegen te gaan, daar hier de

klinker toch een andere is (n. s. Iion).

Ace. s. f.: langa <^ Hangöm is in zijn oorsprong een nominale

vorm, die echter bij de substantiva verloren is. Het is dus onge-

twijfeld aan den invloed van het pronomen toe te schrijven, dat

het adjectief hem behouden heeft.

Nom. ace. s. n. langt uit Hangat^ vgl. pat. Bij het eenletter-

grepig pronomen zijn de klinker en de dentaal aan het einde in

betoonde syllabe bewaard. Het adjectief heeft onder den invloed

van het pronomen den uitgang bewaard tot na de periode van

het verlies van dentalen aan het einde (Oergerm. § 160, 1 . 2).

Tijdens de syncope van a in tweede syllabe is de a in het adjec-

tief volgens § 155, 2 gesyncopeerd.

Naast den pronominalen vorm komt in oude handschriften de

nominale herhaaldelijk voor: all., kmg naast alt^ langt. Sommige

nominale vormen zijn als substantiva, adverbia of praeposities

bewaard : fuil , 'beker', nóg , 'genoeg'.

De dat. s. n. longu is in zijn oorsprong niet een pronominale,
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dus zeker een nominale vorm, die echter alleen bij het adjectief

bewaard is. Hij wordt veelal gelijk gesteld met den ohd. instru-

mentalis tagu^ maar ten onrechte; immers u uit van ouds onge-

dekte ö aan het einde is in het on. geapocopeerd. Een regelmatige

instr. s. n. is het adv. mjqh <C ^rneku (§ 273, 7). Over gronden,

om Igngu voor een abl. s. aan te zien, zie § 144 aanm. 1.

Bijzonderheden der flexie.

§ 263. 1. Syncope vóór uitgangen met bewaarden klinker

treedt op in woorden met korte zwaktonige tweede syllabe, soms

ook indien de korte klinker uit een langen ontstaan is : gamall
,

^oud', d. ace. s. m. gqmlum
,
gamlan , ace. s. f. gamla , n. ace.

pi. m. gamlir
,
gamla , f. gamlar , d. pi. der drie geslachten

gqmlum. Maar g. pi. der drie geslachten, g. d. s. f. gamalla
,

gamallar
,
gamalli , daar de syllabe lang is [U <i IB),

Aanm. 1. Zoo gaan o. a. alle adjectiva op -agr ^ -igr (go. -eigs)^ •'^9^
i

adjectiva en participia op -inn : mdttugr , ace. s. mdtkan. part. farinn
,

n. pi. farnir\ daarentegen vaknaÖr
.,
n. pi. vaknadir^ en zoo alle participia van

zwakke verba der ö-klasse. Ook bij enkele andere woorden als heimill
.^ 'ten

dienste staande', blijft de syncope achterwege. Bij andere is zij in alle casus

doorgevoerd. Zoo voornamelijk bij de meeste participia op -idr : valdr , 'ge-

kozen' (naast ouder valid r)^ ace. vaWan.

Aanm. 2. Yan litill ^ 'klein', mikill^ 'groot' worden de ace. s. m. en n. ace. s. n.

gemaakt als van een stam op -na : litinn
, mikinn , liüt , mikit (§ 217 aanm. 3).

2. Assimilatie van i? aan een voorafgaande l n r s geschiedt

volgens § 199 in den n. s. m. en in de gesyncopeerde casus op

-ra, -mr, -ri: ddBÜ
.,
'gemakkelijk', g. pi. c^^Z^a; ^awa^^'

—

gamalla^

heidinn—heidinna] hvass— hvassa. Maar villr ^ 'wild' {Il <i lp),

en ook alh'—allra (§ 199 aanm. 4). In de casus obliqui is r

niet zelden hersteld.

3. Adjectiva en participia op -dr en '9r assimileeren de dentaal

aan het einde van den stam aan de t van den n. ace. s. n.

:

hlid^r
, 'vriendelijk', blüL blindr—Mint. kalladr— kallat.

4. Adjectiva en participia op -inn assimileeren de n aan het

einde van den stam aan de t van den n. ace. s. n. (§ 213, 2). tt
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is daarop volgens § 219, 3 verkort: heidinn—heidit. bundinn—
bundit. Over litit , mikit zie aanm. 2.

5. Eenige adjectiva op langen klinker contraheeren den stam-

klinker met een a of u van den uitgang en verdubbelen tusschen-

en eindconsonanten volgens § 218: grdr(r)^ 'gi'tjs', ace. s. m.

grdn , d. pi. grqm , maar n. pi. m. grdir. g. pi. der drie ge-

slachten grdr(r)a
,

g. d. s. f. grdr(r)ar
,
grdr(r)i , n. ace. s. n.

grdtt. Zoo ook hldr , 'blauw', fdr , 'weinig', fldr , 'valsch' en

eenige andere.

§ 264. De if^a-stammen verliezen de tv volgens § 170, 2. 5.

168, 2 aan het einde, voor consonanten en voor labiale vocalen:

gqrr , 'gereed', g. s. m. n. gors , d. s. m. gqrum , a. s. m. gqrvan
,

pi. gorvir—gorva—gqrum—gqrva^ enz.

Aanm. 1. Wanneer de stamklinker voor MJ-wyziging vatbaar is, treedt

deze in alle vormen op : gq^^r , 'gereed', fqlr , 'bleek', hryggr , 'bedroefd'.

tryggr , 'trouw'. Soms z^n er dubbele vormen : kvikr
,
kykr , 'levend'. Enkele

adjectiva hebben «^-wijziging en e-wijziging: gUggr ^ 'nauwkeurig' (naast

glqggr). dqkkr ^ in klankwisseling met ndl. donker^ stam ''^da7{kwa-^ vgl.

schotscli danklie , zw. dial. ddnka , 'vochtig maken'. Deze woorden werden

waarschijniyk vroeger, althans facultatief, als «^-stammen verbogen (vgl. go.

glaggwuha) en hadden dan evenals in het go. sommige casus naar de /«z-klasse. —
Breking en 2(P-wiiziging komen naast elkander voor in ]jjokkr en pykkr , 'dik'

(uit *])ekku- en *]iikkwi-).

Aanm. 2. Wanneer de w door een langen klinker voorafgegaan wordt,

geldt de hoofdregel voor verlies en behoud: hdr^hór (§ 66, 2 en aanm. 2),

'hoog', ace. s. m. hdvau. mxr , mjór , 'slank' — mjóvafi. Verscheidene dezer

woorden echter zijn geheel in de hoofdklasse overgegaan met verlies van w

in alle casus. Zoo zijn de § 263, 5 genoemde woorden grdr , bidr ^fdr oor-

spronkelijke ï^tó-stammen (het laatste kortstammig, st. *fawa-). Ook har kan

§ 263, 5 volgen. — Over de wisseling se—jó in mxr^ slxr^ frver zie § 170

aanm. 2.

§ 265. Kortstammige ^a-stammen bewaren de i voor uitgan-

gen, die met een niet palatalen klinker beginnen. In dezelfde

vormen treedt ook in z-stammen en veelal in langstammige ia-

stammen een secundaire j volgens § 183 op, wanneer g of k

voorafgaat: mid^r, 'midden' — mid^s — midjum— midjan— midir—
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mi9ja— midjum— midja enz. ; rlkr ^— rikjan— rikjum (en rikan—
rikuin) enz.

Aanm. Afgezien hiervan stemt de declinatie der langstammige m-stammen

en der «-stammen geheel met die der hoofdklasse overeen. Waar de i in een

tusschensyllabe staat, is zij gesyncopeerd als bij de substantiva (§ 228); waar

zij klankwettig zou behouden z^n, is zg verloren door aansluiting aan de

öt-declinatie : villr
^
go. wilj)eis

,
g.s.m. en n. villz, ace, s. ra. villan. Deze woorden

onderscheiden zich alleen nog door eventueele «-wijziging: sostr ^ vgl. go. sutis

(voor siitei.s, Oergerm. § 76 aanm, 5); kvsedr (in dróttkvxti e. a.), go. un-kvej^s.

IL ZWAKKE DECLINATIE.

§ 266. Voorbeeld : langi , 'lange'.

masc. fem. neutr.

Sing. n. Icmgi Icinga langa

g. d. a. langa Igngu langa

PI. n. ff. a. longii
)

,

T , als masc.
d. longum ]

% 267. De verbuiging in het sing. is dezelfde als bij de

substantiva. Oern. : n. s. m. farauisa (bracteaat Stephens 57).

In het pi. wijken n. ace. bij het masc. en fem. af van de sub-

stantiva; bij het n. stemmen deze casus met die der substantiva

overeen. Toch zijn het niet de neutrale vormen, die hier voor

de drie geslachten gebruikt worden, maar althans voor het fem.

de klankwettige vormen, die bij het subst. een analogische r

hebben aangenomen (§ 251). Het masc. heeft zich bij de beide

andere geslachten aangesloten, maar versteende vormen op -a zijn

bewaard (zie aanm. 2). Dat het fem. hier vooral het voorbeeld

gegeven heeft, wordt door de flexie van den comp. en het part.

praes. (§ 268) bevestigd.

De gen. pi. Iqngu in plaats van *langna berust op den invloed

van den n. ace. De d. pi. Igngum is te verklaren als gumiim^

tungum , hJQrtum.

Aanm. 1. In den n. ace. pi. n. heeft ook liet ozw. -u tegenover -un bij de

substantiva : lojiffu : hiortun.
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lengri lengra

lengri lengra

als masc.
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Aanm. 2. Enkele adjectiva zyn indeclinabel en gaan op -a uit, deels met

een n. s. op -i: andvaki^ -a , 'slapeloos', frumvaxta ^ 'volwassen'. Voor het sing.

staan deze vormen gelijk met de cas. obl. guma (§ 248); in den n. pi. zyn

zij ontstaan uit vormen op -anin) <" -an(i)R , vgl. go. hlindans.

Aanm. 3. Adjectiva op langen klinker toonen contractieverschijnselen:

grdi
, cas. obl. grd

,
pi. grq — grqm.

Aanm. 4. Over syncope bij tweelettergrepige woorden [gamli) zie § 263, 1.

§ 268. De comparatief en het part. praes. hebben ten deele

afwijkende vormen:

masc.

Sing. n. lengri

g. d. a. lengra

PI. n. g. a. lengri

d. lengrum

Zoo ook herandi—heranda—hergndum (herundum).

Het fem. wordt evenals in het go. geflecteerd als m-stam. In

tegenstelling met de substantiva, waar de abstracte beteekenis

het meervoud uitsluit, komen hier meervoudsvormen voor, waarin

dezelfde i optreedt als in het sing. De i in het m. en n. pi.

stamt dus uit het fem.

De d. pi. is een doorzichtige analogieformatie.

§ 269. De meeste adjectiva kunnen zoowel zwak als sterk

verbogen worden. De comparatieven en participia praesentis

kennen echter alleen de zwakke verbuiging. Evenzoo de rangtel-

woorden, deze naar § 266. Enkele adjectiva gaan alleen sterk:

allr ^ 'al', annarr ^ 'ander, tweede', gnógr ^
'voldoende', hdlfr ,

'half', midfr ^ 'middenste' (als ï'a-stam), en voorts de adjectie-

vische pronomina.

De zwakke verbuiging wordt gebruikt na het lidwoord en als

appositie: enn stóri madr . Oldfr helgi. Toorts in den vocatief:

lUli madr ^ 'kleine man'.

III. COMPARATIE.

§ 270. 1. Met de go. vormen voor den comparatief en super-
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latief op -oza^ -osts correspondeeren in het on. vormen op -ari,

-astr: fródr ^ 'wijs' — fródfari—fródastr. Deze vorming der trappen

van vergelijking is de meest gebruikelijke.

Aanm. 1. In het oern. is overgeleverd de superlatief (n.pl. m.) sijöstëR

(Tune).

Aanm. 2. Bij tweelettergrepige woorden met korten zwaktonigen klinker

in de tweede syllabe treedt als in de declinatie (§ 263, 1) syncope op : gqfugr
,

'rijk, machtig' — gq/gari—gqfgastr.

2. Met de go. vormen op -iza, -ists correspondeeren vormen

op -r?', 'Sir zonder tusschen vocaal. De i is volgens § 159 gesyn-

copeerd en heeft ^'-v^ijziging bewerkt: langr— lengri— le7igstr.

skammr , 'kort' — skemmri—skemstr.

Aanm. 3. In kortstammige woorden, die volgens § 88,2 geen «-wijziging

hebben, heeft de comparatief f'i?-wijziging. De gewijzigde vocaal is door

analogie naar den superlatief overgebracht: öetri— dezir. fremri—fremstr.

fyrri—fyrstr. (§ 271). Naast heztr komt nog bazir voor.

Aanm. 4. In r<?m, verstr (vgl. go. wairsizd) ontbreekt de «-wijziging op

het voorbeeld van het adverbium verr (Oergerm. § 196, 2).

Aanm. 5. Vermen^inoj der beide formaties komt niet zelden voor, zoodat

voor comparatief en superlatief of voor een van beiden dubbele vormen bestaan,

of de eene op ééne wijze, de andere op de andere wijze gevormd wordt

:

d}i'pr
^ 'diep'

—

dpi/pari— djnpastr en dypri—clypstr. mildr ^ 'mild'

—

mildari en

mildri— mildastr. seAnn ^ 'laat' — seinni (199, 1, 2) —semstr en seinastr. andigr

— audigri—audgastr. fjqlmennr^ 'druk bezocht'

—

fjqlmennari—fjql'men(n)zt7\

§ 271. Een zeker aantal comparatieven en superlatieven

hebben geen positief van denzelfden stam naast zich. Sommige

zijn door de beteekenis gebonden aan een adjectief van een

anderen stam ; soms ook staan de vormen alleen in etymologisch

verband met een adverbium of praepositie.

1. gamall ^ 'oud' — ellri—elzU^

gódr , 'goed' — hetri— heztr , haztr

illr ^ 'slecht' (§ 130 aanm. 3) — verri—verstr

margr ^ 'menig' — fleiri—fiestr (§ 130)

mikill ^ 'groot' — meiri—mestr (§ 130)

0dri , 'voortreffelijker' — 0ztr.
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2. praep. af—efri , 'later' — efstr

„ apt—eptri , 'later' — epztr , aptastr

w /V^' ?
fyrir—fyrri ,

'verder' — fyrstr , 'eerste'

„ inn—innri , 0n , 'meer naar binnen' —
innztr , 'binnenste'

„ of—0fri , efri , 'hooger' — 0fstr , e/Js^r

„ ut—ytri , 'meer naar buiten' — yztr , 'buitenste'.

Aanm. 1. Zoo komen bg de adverbia, die windstreken aanduiden, de

comparatievische adjectiefvormen nyrdri {iiordri , norÖarri)^ sydri {sunnari\

eystri , vestri en soms ook de superlatieven nordastr {nyrbstr\ syztr ^ synnsfr
^

austastr ^ vestastr voor.

Aanm. 2. In sommige der onder 2 genoemde woorden is niet de gewone

uitgang der comparatieven, go. -oza^ -iza^ aanwezig, maar germ. r, vgl. go.

afar , aftra ,
hindar , en ook on. aptr

,
yjir en andere. Een deel van deze

bevat misschien wel een ide. comparatief-suffix, maar dit was in het germ.

niet productief, en de adverbia en praeposities op r worden dan ook niet als

comparatieven gevoeld. In de on. comparatieven van deze soort vallen samen

zwakke adjectiva, die gemaakt werden by adverbia op -r, en nieuwe form^aties

op -iHx naar het voorbeeld van andere adjectiva. Zoo is ook nyrÖri eigenlijk

een zwak adjectief bij nordr met analogische /-wijziging. Het bewustzijn, dat

nyrdri eigenlek geen comparatief is, heeft aanleiding gegeven tot het maken

van nieuwe vormen als nordarri. De superlatieven z^n er bij gemaakt naar

het voorbeeld der comparatieven. Vgl. § 280 aanm. 2.



ZEVENDE HOOFDSTUK.

Adverbia.

§ 272. Yan vele adjectiva wordt de n. ace. s. n. als adver-

bium gebruikt: hlitt^ 'vriendelijk' van hlidfr. alt van allr. Zóó

langt ^ 'lang' (van afstand), smdtt^ 'klein' bij smdr. titt^ 'dikwijls'

van //^r, 'gebruikelijk'. In den comparatief: hvassara^ 'scherper'.

vidara^ 'verder' (§ 280).

Aanm. 1. Bij litill ^ 'klein' luidt het adv. Utt (met syncope) naast den

adjectievisclien vorm litit.

Aanm. 2. Over den nominalen vorm van het adjectief als adverbium

zie § 262.

§ 273. Een aantal adverbia zijn casus van adjectiva, hetzij

zulke, die in de declinatie nog gebruikelijk zijn, hetzij versteende

vormen uit eene vroegere taalperiode.

1. de g. s. n. : alls ^ allz ^ 'geheel en al', mikils ^ 'in hooge

mate'.

2. de d. s. n : miklii^ sfóru (waar sprake is van maat). Met

aangehangen ~gi (§ 277 aanm. 1): miklugi ^ stórugi.

3. de ace. s. m.: mikinn^ 'zeer'. Z/^mw , 'weinig' (bij verba van

beweging als rida^ róa^ fara),

4. de d. pi. : stórum , 'in hooge mate', ndestum , 'bijna'.

5. de uitgang is -i (vgl. § 278 aanm. 4): lengi^ 'lang' (van tijd).

6. -a : illa, lika^ ^?^^ö^7 harda^ likliga (van likligr).

7. een ide. lange klinker, die in het go. (en oern., vanwaar

echter geen voorbeelden overgeleverd zijn) verkort werd en in

het on. geapocopeerd is: mj(ik uit *meA:w << *?>?eA-ö (waarschijnlijk

een instr. s. n. op ide. -ö, vgl. § 262).
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Aanm. 1. Adverbia op -a als lika kunnen met go. adverbia op -ö als

galeiko gelijk gesteld worden, indien beide uitgangen ontstaan zijn uit -ön. Bit

zouden ide. instrumentalen op -am kunnen zijn, vgl. den litt.-sl. uitgang en

gr. adverbia als 7tfQav, Xiiir. Indien deze samenhang bestaat, vallen in go.

abverbia op -ü zeker twee formaties samen. Voorzoover in de go. woorden

een ablatief op ide -öd aanwezig is, correspondeert hiermee in het on. de

d. s. n. der adjectiva {riiiklu^ Iqngu § 144 aanm. 1).

Aanm. 2. Of sjaldan^ 'zelden' een casus is van een adjectief '^seldana-^ of

een adverbiale formatie op n van ^selda- (vgl. go. sildaleik) naar de wgze der

§ 278 aanm. 6 besproken woorden, is onzeker.

§ 274. Als bijzondere suffixen, waarmee adverbia gevormd

v\^orden, komen voor -la en -liga: Aar^/a , 'nauwelijks', sidla
^

'laat', ella , 'anders' (bij go. aljis) . aria , 'vroeg' (bij ar
,
go. air)

.

èra^/a, 'snel'. 6/a?'^%a, 'duidelijk'. ^raw^%a, 'ongaarne', elliga^

'anders' (vgl. go. aljaleikó).

Aanm. 1. De uitgang -la is ontstaan, doordat adverbia op -a aan den

uitgang -liga l ontleenden : hardia uit harÖa onder invloed van hardliga.

Aanm. 2, De uitgang -liga behoort oorspronkelyk bij adjectiva op -ligr.

Uit de verhouding hraustr ('flink') —hraustligr— hraustliga werd een adverbiaal

-liga geabstraheerd, dat nu ook gebruikt wordt, waar geen adjectief op -ligr ev

naast staat, en waarmee zelfs adverbia van substantiva kunnen worden afge-

leid: hljód ^ 'stilte' — hljódliga.

Aanm. 3. De uitgangen -ligr ^ -liga zijn ontstaan uit -likr^-Uka (zóó nog

in het ozw.). Zij zijn omgevormd naar het voorbeeld van adjectiva op -igr

(go. -eigs).

Aanm. 4. Naast elliga staat elligar^ go. aljaleikos ^ misschien een com-

paratief. Naar het voorbeeld hiervan is naast ella ellar gevormd. (Arkiv 28, 188).

§ 275. Een aantal adverbia zijn casus van substantiva, ten

deele in samenstelling.

1. g. s. : sakar ^ 'om wille van', loks ^ 'ten slotte'. Hiertoe

behooren ook composita als heimleidis , 'naar huis', samtidis , 'te

gelijker tijd', samtynis , 'binnen dezelfde omheining', iithijrdis
,

'buiten boord', in wier tweede lid in plaats van de simplicia leid
^

tid ^ tün ^ hord afgeleide neutrale m-stammen in den g. s. optreden.

2. d. s. : milli , 'tusschen' (praepositie).

3. ace. s. : 93 (van den stam *aiwa-) , 'altijd', senn ,
'te gelijk'.

astïd , 'altijd', heim , 'naar huis'.
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4. g. pi. : vegna , 'om wille van'.

5. d. pi.: nóttum ^ 'des nachts', sqkum ^ 'om wille van', mil-

lum
,
'tusschen'.

6. ace. pi. : sahir , 'om wille van'.

Aanm. 1. Door het ontbreken van het inzicht in den flexievorm eener

adverbiale uitdrukking kunnen nieuwe combinaties ontstaan. Naar caman. veghm^

'den anderen kant uit' {veginn is substantief + artikel in den ace.) maakt

men tveim vegin{n) (waarin vegin als een subst. in den datief is opgevat), peim

vegin
,
peim megin (§ 168 aanm. 1).

Aanm. 2. Soms komt een substantief alleen in een bepaalde adverbiale

verbinding voor : qdruvts
,
qdru visu , visi , 'op andere wijze', 'anders'.

§ 276. Talrijk zijn de verbindingen van een praepositie met

een substantief, die als adverbium, deels ook als praepositie dienst

doen : / , d milli , medal , millum (op / , d volgt het subst. medal
,

'midden' in d. of ace. s. of d. pi.) en door contaminatie van milli

en millum ook /, d millim ^ zelfs millium (zelden). Ook milli
^

'Um zonder /, d (§ 275). Het geheel regeert den gen. Voorts /

senn naast se7in (§ 275, 3). d laiin ^ 'in het geheim', um sidir
^

'na eenigen tijd'. /, d mof , 'tegemoet', um sakir naast sakir

,

-ar ^ sqkum (§ 275).

Uit een praepositie + een niet meer als adjectief gevoelden

vorm van een adjectief bestaat / gegnum , / gegnim (met i in de

eindsyllabe naar millim)^ 'door', 'geheel en al' (beide ook zonder

vooropgaand /) , / gegn , 'tegen', 'daarvoor' (als betaling).

Aanm. 1. Van pronominale stammen zyn een groot aantal adverbia ge-

maakt, die hieronder (§ 278) naar een ander gezichtspunt gegroepeerd zyn.

Hiertoe behooren een deel der oudste on. adverbia.

Aanm. 2. Over van telwoorden afgeleide adverbia zie § 290, 4.

§ 277. Adverbia van bevestiging en ontkenning: jd ^ 'ja', nei^

'neen', eigi ^ 'niet', later ook ekki (§ 312). né ^ 'noch', 'ook niet'.

hvdrtki . . . ne , 'noch . . . noch', hvergi , 'volstrekt niet'.

In poëzie worden in ontkennenden zin gebruikt ne , né. -at,

-a , -t (vgl. § 356 vv.). -gi (de beide laatste enclitisch).
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Aanm. 1. De partikel -gi^ waarmee verscheidene onbepaalde voornaam-

woorden (§ 311 V.) en ook eigi (zie boven) gevormd is, wordt in poëzie aan

zeer verschillende woorden aangehangen. Hierbij kunnen veranderingen in den

vorm optreden. In de Edda komen o. a. voor: kornigi ,

'niet met een horen'.

vilgi , 'hoeveel ook, volstrekt niet' (hiervan een adverbiale genitiefiformatie

vilgis). lopzki (Loks. 19, 4, misschien een fout voor lopt(r)ki , 'Loptr niet').

ulfgi (< ulfr-gi) , 'de wolf niet', vilkit (G-rip. 26, 6; fout voor vilt-ki^ of vil-ki

met aangehangen ontkennend {a)t). hvégi , 'hoe ook', nidjargi , 'de verwanten

niet', siqlfgi , 'zelf niet', hitki , 'dat niet', svdgi , 'niet zoo', fiqrfgi , 'geen nood-

zakeiyiiheid'. at mqlungi ^ 'niet bij den maaltijd'.

Aanm. 2. De partikel -gi is identiek met os. -gin en staat in grammatische

wisseling met go. -hun. De beteekenis is oorspronkelijk generaliseerend, en deze

beteekenis is bij sommige onbepaalde pronomina bewaard. De ontkennende

beteekenis ontleent -gi aan een oorspronkelijk voorafgaand ne. Daarna geeft

-gi zelf ontkennende beteekenis, ook aan woorden wier beteekenis algemeen is.

Zoo beteekent ei (een bijvorm van (?y § 99, 3) 'altijd'; eegr^'
,
'niet'. Eindelyk

kan ei ook zonder -gi 'niet' beteekenen.

§ 278. Plaatsadverbia. 1. De oude woorden zijn ten deele

nog correlatief.

inn^ 'naar binnen' — mm, 'binnen' — innan ^ 'van binnen'.

Zoo tit—titi—utan. upp—uppi—ofan (bij de praepositie of en

het afgeleide adv. ofaria), nidr , 'naar beneden' — nidri (en

nedarla)— nedan. Bij fjarri ^ ''ver^ somtijds fjarran. Evenzoo is

de formeele verhouding tusschen fram , 'voorwaarts' — frammi
,

'vooraan' — framan , 'aan de voorzijde, vooraan'.

Anders : par , 'daar' en 'daarheen' — padan , 'daarvandaan'.

hér , 'hier', 'hierheen' — hedayi. hvar , 'waar' — hvert , 'waar-

heen' — hvad^an , 'waarvandaan', nord^r , 'naar, in het noorden' —
nordan ; zóó sudr—sunnan. austr—austan, vestr—vestan. aptr

,

'terug', 'achter' — aptan. Yan een substantief: heim , 'naar huis'

— heima , 'thuis' — heiman.

Aanm. 1. Het regelmatig onderscheid in de beteekenis der plaatsadverbia,

die tot één stam behooren, is niet streng volgehouden. Yerscheidene adverbia

op -an geven ook antwoord op de vraag 'waar?', en wel altijd in verbinding

met /t/rir : innan en fyrir inna?i , 'binnen'. Zoo utan ,
neÖan en de benamingen

van windstreken nordan enz. Austan komt zelfs voor in de beteekenis 'naar

het Oosten'.
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Aanm. 2. Naast Par en hér komen voor padra en hedra^ oorspronkelyk

zeker alleen in den zin 'daarheen' resp. 'hierheen' {ygi. go. hidre)^ maar in

de bronnen in gelijken zin gebruikt als par
^ hér.

Aanm. 3. Hvar^ hvadan behooren bij den stam hva- (go. bas ^ zie § 307,2);

hvert is van hverr (go. barjis) afgeleid. — De d in de tweede syllabe van

hvadan
.1

padan^ hedan is misschien gelyk te stellen met/ in go. hap., dalap.

Aanm. 4. De i van inni, ?Hi, niêfri
^
fjarri is uit een langen klinker

ontstaan. Daar zg geen t-wijziging bewerkt, kan zg niet l geweest zijn

maar wyst terug op oern. é uit germ. ai. De woorden komen dus overeen

met go. inna.,uta.i wier a insgelijks uit ai ontstaan kan zgn. Indien de i van

lengi (§ 273, 5) dezelfde is als die van inni., dan stamt de i-wijziging in lengi

uit den comparatief.

Aanm. 5. De vorm heim is een ace. s. (richtingscasus) (§ 275, 3); heiman

is naar de overige adverbia op -an gevormd; heima is de ace. s. van een zwak

neutrum heima = heimr (vgl. eiga heima , 'wonen'), dat onder den invloed van

adverbia op a als een adverbium werd opgevat.

Aanm. 6. De woorden op -an komen etymologisch overeen met de go.

adverbia op -ana als utana., innana. Tot deze behoort ook saman., go. samana.,

sa. samand.1 van den stam sama- (suffix ide. -né). Over sjaldan zie § 273

aanm. 2.

2. Nieuwe formaties zijn talrijk: hinnig ^ hinnug uit en naast

hinnveg ^ ''gmds\ pannig
.,
-ug ^ 'daarheen', hingat., kegat^ higat

uit hinn veg a^, 'hierheen', pangat
.,

pagat ^ 'daarheen', hvargi.,

hvertki , hvergi , 'waar ook', het laatste ook 'nergens', 'volstrekt

niet', 'nooit'. Voorts samenstellingen van substantiva in ver-

steenden vorm als liibyrdis
.,
'buiten boord' (§ 275, 1).

Aanm. 7. Bijna alleen als praepositie wordt gebruikt hjd
.,
'bij' (ook ihjd)

uit '^hiwa , een adv. op -a van den stam "^hiwa- (vgl. go. heiwafrauja\ mogelijk

de ace. s. van een neutralen «-stam (vgl. heima aanm. 5), waarvan het plurale

als substantief bewaard is (§ 249).

§ 279. Tijdsadverbia: w?*
,
'nu'. /)« , 'toen', 'dan', i morgin

.^

'morgen', 'gisteren', d morgin ^ 'morgen', d morni., un morgininn

(soms ook d morgiri) ^ 'den volgenden morgen', ^«r, / .9'^>*, 'gis-

teren' (in klankwisseling met go. gis-tra-dagis). se , 'altijd', deva
,

sevagi (poet.)
,
'nooit', aldregi (d. s. van a/c??', 'tijdsruimte' + ^t)

,

'nooit', um aldr , 'ooit', 'altijd', snemma , f^ncmt , sncmniendis
,

11
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^spoedig' (vgl. go. sniumundo). opt , 'dikwijls', sjaldan , 'zelden'.

Bovendien een aantal adverbiale uitdrukkingen.

§ 280. De adverbia, wier beteekenis daartoe aanleiding geeft,

vormen trappen van vergelijking naar de wijze der adjectiva.

1. comparatief op -ar en -ara, superl. -ast: opt ^ 'dikwijls' —
optar — optast, hlidliga , 'vriendelijk' — hlidligar — hlidligast.

vida , 'ver' — vidar en vidara — vidast. hvast , 'scherp' — hvassara

— hvassast.

Aanm. 1. De vorm op -a in den comparatief is die van den n. ace. n.

(§ 272). Hij komt alleen voor bg adverbia, die van adjectiva zyn afgeleid;

loij sommige is hy alleen in gebrnik.

Aanm. 2. Niet zelden komt naast of in plaats van -ar in den comp. -arr,

naast -ast in den superl. -arst voor: o/arr — ofafrjst. nedarr — neÖazt (sic).

De rr in den comp. berust hierop, dat vormen als ofar- , nedar- feitelijk geen

comparatieven zijn (go. ufar\ vgl. § 271 aanm. 2), ofschoon in den positief

duidelykheidshalve de afleidsels ofaria , nedarla gebruikt worden (vgl. de

adverbia niÖr^ niÖri § 278). In andere gevallen treedt rr analogisch op. De r

in den uitgang -arst naast -ast stamt uit den comparatief. Bg de adverbia van

windstreken zijn de volgende vormen van den comp. en den superl. overgele-

verd: nordarr^ ausiarr ^ austast , sunnar ^ sunnarst ^ vestar (Zie Fritzner s. v.).

2. comparatief -r en -ra^ superl. -st^ met i-wijziging, indien

de vocaal daarvoor vatbaar is: langt ^ lengi (§ 273, 5) — lengr

(van tijd), lengra (van afstand) — lengst. skamt , 'kort' — skemmr

(van tijd) , skemmra (van afstand) — skemst.

Aanm. 3. Voor de vormen op -a in den comp; zie aanm. 1.

Aanm. 4. Dubbele vormen naar de typen 1 en 2 komen soms voor: fram —
fremr^ framar —frernst

^
framast. ut ^ liti ^ tUarla — utar (eigenlijk geen com-

paratief, vgl. aanm. 2) — {jzt
,
utarzt (ndl. uiterst^.

Aanm. 5. Bij fjar
,
fjarri met breking luiden de comp. en sup. jirr— jirst.

Aanm. 6, iV«r, nse,ri^ 'nabij'

—

nxrr ^ nserri - nsest. Nser is in zijn oorsprong

een comparatief (go. nebis); deze is als positief opgevat, en daarvan is een

bgvorm op i afgeleid volgens § 278 aanm. 4. De superl is van den ouden

stam zonder r afgeleid. Deze is ook bewaard in het poet. adj. ndinn , 'verwant'

(vgl. go. neb
, neba , ndl. na). De comparatief-vorm op i is zeker een analogie-

formatie naar den positiefvorm nseri^ heeft echter een analogon in een paar

andere vormen als optarri naast opiarir).
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3. Comparatieven en superlatieven, waarnaast geen positief

van denzelfden stam voorkomt, zijn

:

fyrr ,
fijrri , 'eerder' — fyrst

heldr , 'liever' (go. haldis) — helzt

illa , 'slecht' — verr — verst

vel , 'goed' — hetr — hezt ,
hazt (§ 92)

UU , 'weinig' — minnr , midr — minnzt

mjqk , 'zeer' — meir{r) — mest.

Aanm. 7. De comparatief wordt soms verlengd met meir(r): /(tarmeirr^

Jirrmeirr.



ACHTSTE HOOFDSTUK.

Numeralia.

I. CARDINALIA.

§ 281. Einn
,

'een' wordt verbogen als een sterk adjectief

(ace. s. m. einn § 155 aanm. 4. 262). Zwak verbogen met het

lidwoord beteekent het 'de eenige'. In de beteekenis 'alleen' is

naast het singulare ook het mv. einir in gebruik.

Oern. : n. s. m. ainaR (Krogsta).

§ 282. Tveir
, 'twee' wordt verbogen

:

masc. fem. neutr

n. tveir tvser tvau

d.

tveggja

tveim{r)
|

als masc.

a. tvd tvser tvau

Nom. m. tveir ^= go. twai + jongere R.

Gen. tveggja ^=^ go. twaddje. Over ggj zie § 167.

Dat. tveim = go. twaim. In oude handschriften komt de vorm

tveimr voor; de vorm zonder r staat onder den invloed van

andere datiefvormen (§ 199 aanm. 2).

Ace. m. tvd = go. twans.

Nom. ace. f. tvd^r , met i?-wijziging uit HwaR <C HwdR (§ 128)

<C HwöR (§ 144), go. twos.

ISTom. ace. n. tvau ^ soms tvd. De laatstgenoemde vorm kan

gelijk staan met go. twa
^
gr. 8vo. Yolgens Koek, Beitr. 15, 250

is tvau ontstaan uit twü door toevoeging van eene u , die ont- f
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leend is aan de adjectiva (*^ö^w , later gó9). Yooral de invloed

van *priju (waaruit prjil) komt hier in aanmerking.

Aanm. Formeel kon tvait vergeleken worden met sa. dvau^ en de vorm

is ook wel voor een dualisvorm aangezien. (Zoo o. a. Noreen, Spr. § 216). Maar

sa. dvau is een mannelijke vorm, terwijl on. tmu uitsluitend onzijdig is.

Dezelfde redeueering als voor tvau geldt voor J)au , den n. ace. pi. n. van

het demonstrativum m (§ 300). Hier is de yorm Jm reeds runisch overgeleverd.

Het sa. heeft tau als mannelijken, niet als neutralen vorm.

§ 283. De verbuiging van bdd'ir , 'beide' is

:

masc. fem. neutr.

n. bd^ir hdïïar hxdi

2'. beqqja 1

, , r/'^ als masc.
d. bqoum ]

a. bdda bddar baedi

De n. m. is ontstaan uit *tó + pai + R, Aanvankelijk lag

een fortis-accent op de 2e syllabe ; de eerste had semifortis, en

dus werd ai >« a (§ 64, 2). Later is, nadat het accent verlegd

was, ai in de 2e syllabe in infortispositie tot e , waaruit 6 , i

,

geworden. De zóó ontstane stam badi-^ waarin i gelijk gesteld

werd met de i in langir^ ligt ten grond aan de meeste vormen.

Het neutr. baedi is misschien ontstaan uit samenstelling van "^bapi

(d. i. de mannelijke vorm zonder toegevoegde R) met hin. Daaruit

verklaren zich de z-wijziging en de ogutn. bijvorm bepin. Zie

Beitr. 15, 249.

De gen. beggja uit %aiiöm (geen compositum) zal naar het

voorbeeld van tveggja gevormd zijn.

§ 284. De verbuiging van prir , 'drie' is

:

masc. fem. neutr.

n. prir prjdr
P'^'j^''

d. prim(r)

a. prjd prjdr prjü

Nom. m. prir = go. preis.
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De f. vorm prjdr heeft den uitgang der ö-declinatie ; oern.

prijöR (Tune). Zie overigens over dezen vorm en over het neutr.

Prjü § 135, 2 en aanm. 2.

Gren. priggja uit "^priiiöm toont afwijking van go. prije^ met

enkele i. Waarschijnlijk staat de vorm onder den invloed van

tveggja.

Dat. prim{r)^ vgl. § 282.

§ 285, De verbuiging van fjórir , 'vier' is

:

masc. fem. neutr.

n. fjórir fjórar fjogur

g fjogorra
,
fjugurra

j

^j^ ^^^^_
d. fjórum

)

a. fjóra fjórar fjogur

De twee vormen, waarin de stam in de declinatie optreedt,

fjór- en fjogur-, zijn beide uit "^fedur- (go. fidur- in fidurdogs

en andere composita) ontstaan. Door oudere w-breking werd in

de gesyncopeerde vormen e tot eu: n. s. "^feudriR-, daarop is d

volgens § 195, 2 weggevallen onder verlenging van den korten

(brekings-) tweeklank. In de niet gesyncopeerde vormen is d

volgens § 195 aanm. 6 g geworden, nadat e door jongere breking

eu >> iu was geworden. Zie Koek, Beitr. 20, 125 v.v. Arkiv 14,

252 vv. Noreen, Svenska Etymologier 39 vv.

De uitgangen zijn die van het sterke adjectief. Misschien is

de n. m. fjórir oorspronklijk de n. pi. van een substantivum (vgl.

den go. d. pi. fidworim , ohd. fiori ,
fiorim). De uitgang van den

n. m. is dan opgevat als die van een adjectief, en de overige uit-

gangen zijn er bijgemaakt.

Aanm. De stam fjór- op zich zelf zou ook uit *fedwör- (go. Jidwor) met

verlies van d volgena § 195, 1 kunnen worden afgeleid. Maar dan blijft ozw.

fiürir (met iü^ niet io) onverklaard, en men scheidt de vormen zonder grond

van die, waarin fiogur- optreedt. Deze opvatting houdt Bugge, Der Runenstein

von Hök p. 73, vol. Yoor den nom. kan deze opvatting juist zijn. Ozw. fiurir

heeft dan iü uit de overige, gesyncopeerde casus (vgl. sa. catvdras ^ ace. caturas,

instr. caturbhis).
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§ 286. De getallen 5—20 luiden : 5 fimm . 6 sex . 7 sjau .

8 dtta. 9 niu. 10 Uu. 11 ellifu , 12 tolf , tólf {% 129). 13

prettdn , 14 fjórtdn
^
fjogurtdn . 15 fimtdn . 16 sextdn (13—16

zelden prétjdn enz.) , 17 sjautjdn, 18 dtft)jdn. 19 nüjdn (11— 19

zelden zonder y) . 20 tottugu , tuttugu , soms tvitjdn.

Over y?mm zie § 201, 4. sjaw ontleent at« aan "^ahtau (waaruit

volgens § 147, 1 dtta) ; uit "^sihun moest "^sjti worden (Arkiv 9,

142. Beitr. 15, 252). Over niu
.^

tïu zie § 135, 1. ellifu^ uit

*ainlitii, vgl. go. ainlif (verkorting § 130. Il § 206 aanm. 3).

tolf uit Htvalif (§ 101 aanm. 4).

Prettdn enz. zijn samenstellingen met Haëhan^ go. tehund. De
wisseling -tdn tjdn berust op het accent ; met fortis gesproken

werd oern. së^a.^ en a + a werd a; bij zwakker accent bleef

^, werd daarna ^, è', en uit ^, ë -\- a werd ja (Ljudhist. 2,

287 V. Arkiv 5, 137 vv.).

Tottugu is misschien een accusatiefvorm en ontstaan uit Hwann

(<C Hwanz) -tugu met assimilatie van n aan volgende t. Over

den overgang va'^vo^o zie § 101 aanm. 4. ^i*(;r , ^o^r, 'tiental'

en met ^-wijziging tifigr is een, naar het schijnt op klankwisseling

berustende, bijvorm van tegr , tigr.

§ 287. De getallen 30. 40 enz.—110 luiden: prir tigir
.,
fjórir

tigir enz. Het tweede woord is het pi. van tigr., go. (pi.) tigjus.

Jonger zijn de indeclinabilia prjdtigi
,
fjórutigi

,
fimtigi enz.

21. 22 enz. heeten einn , tveir ok tottugu
'.,
tottugu ok einn, tveir.

§ 288. Hundrad
^

pi. hundrud is een neutraal substantief, dat

in den regel 120, soms 100 beteekent. Men onderscheidt hundradf

tólfroett en hundrad tiroett.

Püsund
.,

piishund
^

pi. ptisundir is 1200, soms ook 1000. Het

is een vrouwelijke /-stam.

II. ORDINALIA.

§ 289. Fyrstr
.,
'eerste', wordt sterk en zwak verbogen {enn

fyrsti).
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Annarr ^ 'tweede', wordt verbogen als een sterk adjectief : d. s. m.

qdrum^ n. pi. m. adrir
^ g. s. f. annarrar. De ace. s. m. luidt amian^

de n. ace. s. n. annat (§ 216, 2).

Yan 'derde' af luiden de woorden : p7'id'i
,
fjórdi

,
fimti , sétti

,

sjaundi , dtti (attandi) , niundi , tiundi , ellipti , tolfti (tólfti)
,

prettdndi enz. totfMgondi , -aw(ii enz. Deze woorden worden als

zwakke adjectiva verbogen; pridii als ^a>^-stam (cas. obl. pridja]

vgl. go. pridja , 1. tertius),

Aanm. De regelmatige uitgang is -êfi (stam -dan). In plaats van ^ staat

^ na nasalen {jdmidi)^ t na stemlooze consonanten in fimti (omvorming van

*fifti naar finiin § 205 aanm. 1), sétti (uit *seh-ti ?), a^^ï , ellifti , tolfti. In

niundi , tmndi is de ;? van niu{n) ,
^/i;<!(;%) bewaard ; attandi is eene analogie-

formatie naar deze beide. Tottugondi enz. ontleenen den uitgang -mö??' aan

prettdndi enz. De « van het jongere tottugandi berust misschien op de wisseling

a-q (u) in woorden dk\?> gefandi— gefqndum. Later wordt ook tottugasti gebruikt

(met den uitgang van den superlatief). Bij hundrad en pumnd komen geen

ordinalia voor.

III. VAN TELWOORDEN AFGELEIDE NOMINA EN ADVERBIA.

§ 290. Adjectiva van inhoud, in het bijzonder den leeftijd

aanduidend, gaan uit op t^gr ^ tugr en op rcedr: tvïtugr
.,
'twee

tientallen, d. i. twintig inhoudend', '20 jaar oud' {tvitugr at alna-

tali ,
'20 el lang', d tvitugs aldri , 'op den leeftijd van 20 jaar'),

pritugr
,
fertugr

,
fimtugr , sextugr , sjautugr en sjauroedr , dttroe^r

,

niroedr en nitugr
.,

Uroedr , tolfroedr. — Hdlfpritugr
.,

'25 inhou-

dend', hdlfdttrcedr ^
'75 jaar oud'. (Vgl. hiermee hdlfr fjórdi.,

'vierdehalf' enz.)

2. Multiplicativa : tvennr
.,

'dubbel', prennr
.,

'drievoudig'. In

het meervoud [tvennir
,

prennir) zijn deze woorden ook distri-

butief (ieder 2, ieder 3, evenals fernir , 'ieder vier'), en kunnen

ook als cardinalia gebruikt worden. Yoorts composita met faldr:

einfaldr , 'eenvoudig', tvifaldr
,
prifaldr

,
ferfaldr enz.

3. Substantiva van getal gaan uit 1. op -(i ,
-^: sjaund , 'zeven-

tal', niund , maar fimt , sétt , tylft (<I Hulf-ti), ddtt (van dtta).,

'een derde deel van den fufark (8 runen)'. 2. op -ing : eining
,
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tvenning
,

prenning , 'eenheid, tweeheid, drieheid'. 3. op -ungr

(afgeleid van ordinalia) : pridjungr
,
fjórdfungr enz. 'derde, vierde

deel'. Yan hdlfr : helm(n)ingr , 'helft' ; ook helfd^.

4. Adverbia van getal: tvisvar ^ tysvar (§ 102), 'tweemaal'.

prisvar
,
prysvar ,

'driemaal'. Daarnaast tveim
,
prim sinnum, Yoor

andere getallen dan 2 en 3 gebruikt men uitsluitend de om-

schrijvingen met het substantief sinn , 'maal' : fjórum sinnum
,

eitt sinn , einu sinni.



NEGENDE HOOFDSTUK.

Pronomina.

I. PERSOONLIJKE YOORNAAMWOORDRN.

1. Eerste en tweede persoon.

§ 291. Deze pronomina kennen geen geslachtsonderscheiding.

De flexie is:

Sing. Dual. Plur.

n. ek pü vit it
^
pit vér ér^pér

g. min pin oJckar ykhar var yd(v)ar

d. mér pér okkr ykkr oss ydr

a. mik pik okkr ykkr oss ydr

Nom. s. ek is ontstaan uit eka'^ oern. snuheka (Stentofta).

hateka (Lindholm). haitika (bracteaat Sjselland, Stephens 57).

eka wijst op oergerm. "^^ekam (voor den uitgang vgl. sa. aham).

In onbetoonde positie was daaruit reeds vroeg oern. ek geworden

;

zóó Grallehus. Deze vorm leeft voort in ijsl. ek. Daarnaast komt
o

oern. ik voor (Asum, Reistad). Uit oern. eka wordt oostn. iak
,

welke vorm ook in noorw. en ijsl. bekend is (§ 106 en aanm.).

Bij suffigeering komt reeds vroeg oern. een vorm met g voor:

haitega (Kragehul), hAdferAg (Björketorp). Zoo ook later: kalliga,

Nijsl. heeft eg ^jeg uit eg met secundaire verlenging van den

klinker (§ 128 aanm. 2).

Pü
.^
zwaktonig 7)w; vgl. aanm. 2.

Gen. s. min
^
pin

'^
oern. pïna , vgl. ogutn. sïna. Het is een

casus van het possessivum ; naar den vorm kan het een klank-



§291 Pronomina. 171

wettig ontwikkelde ace. s. m. of een nominale n. ace. s. n. zijn

(vgl. sa. asmdkam). Met go. meina enz., waarvan de a uit een

langen klinker moet ontstaan zijn, kan de vorm niet gelijkge-

steld worden.

Dat. s. meV
,
pér ^ vgl. go. -mis

^
pus. Oern. meR (Opedal).

Over de e zie § 74; over de verlenging van den klinker § 128.

Over t-vocalisme in pér en pik tegenover u in het go. Oer-

germ. § 202.

Ace. s. mik
^
pik als in het go. Oern. m\i\k (Etelhem). Daar-

naast in zwaktonige positie mig .,pig (§ 174).

Nom. du al. vit is go. wit, Oern. [im^t (Jarsberg). ozw. wit.

it (<C "^jit) is ags. os. git, Naast it staat pit , waarvan de p ont-

leend is aan vormen als hjódid it (§ 359, 2). Naast vit , it
,
pit

komen vormen met verzachting van den slotmedeklinker voor:

vid ,id ,pid (§ 186, 1).

Gen. dual. okkar ^ijkkar , vgl. go. iigkara , igbara.

Dat. ace. dual. okkr , i/kkr , vgl. go. ugkis
.,
igbis. (§ 78

aanm. 2),

Nom. pi. vér is go. weis (§ 75. 128 met aanm. 3). eV is ags.

ge , os. gt
,

gë. Naast ér komt pér voor en wordt op den duur

de heerschende vorm (vgl. hierboven over it—pit),

Gen. pi. Var en ydvar zijn evenals min., pin, sin en okkar
^

ykkar vormen van het possessivum. Over de etymologie van

var zie § 296 aanm. Over ydvar § 297 aanm. De bijvorm ydar

staat onder den invloed van gesyncopeerde vormen als y9r,

ydrum. (Ygl. § 297).

Dat. ace. pi. Oss is een compromis tusschen 0ss
,
go. unsis

,

en ós , os, go. uns (§81 aanm. 2). Y9r verhoudt zich tot go.

izwis gelijk de gen. yd(v)ar tot go. izwara (§ 297 aanm.).

Aanm. I. Over enclitiscli gebruik van den dat. ace. sing. dual. pi. van het

pronomen der 1^ persoon in de conjugatie zie § 353. 360; van den n. s. der

1© en 2« persoon § 356. 357.

Aanm. 2. Het pronomen /)h wordt ook dikwijls gesuffigeerd aan een

voorafgaand voegwoord; de /c wordt dan verkort en de / ondergaat klank-

wettige veranderingen: j)óttu ^ atlu ^ sUztu (d. i. sizt J)h ^ 'sedert, daar gij').
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2. Derde persoon.

§ 292. Het reflexieve pronomen voor de drie geslachten,

correlatief met de vormen van het enkelvoud der eerste en

tvï^eede persoon, maar ook voor dualis en pluralis in gebruik,

luidt g. sin , d. sér , ace. sik
, sig.

Aanm. Over enclitisch gebruik van het reflexivum in de conjugatie

zie § 353.

§ 293. Het niet w^ederkeerige pronomen heeft twee geslachten

en uitsluitend enkelvoudsvormen.

masc. fem.

n. hann . hón , hon , hun

g. hans hennar

d. hqnum , hónum , honum henni

a. hann hdna , hana

Yoor het onzijdig en het meervoud worden vormen van het

aanwijzend voornaamwoord gebruikt.

§ 294. De stam van het pronomen luidt aanvankelijk hana-.

Vóór dubbele consonant is de klinker regelmatig verkort ; vormen

met langen klinker zijn hier zeer zeldzaam. Vóór één consonant

is de lange klinker klankwettig bewaard, maar deels door zwak-

tonig gebruik, deels door analogie zijn er vormen met korten

klinker naast ontstaan, en deze worden op den duur de meer

gebruikelijke.

Dat. s. m. Regelmatig is hónum (§ 101, 1, 2), waaruit met

verkorting honum. Hgnum is een vorm met herstelde d (!> q).

Ace. s. m. hann met syncope volgens § 155 aanm. 4, vgl. 262.

Nom. s. f. Hun is uit hon ontstaan bij voortgezet zwaktonig

gebruik.

Gr en. dat. s. f. Hennar , henni uit "^haniRöR , *haniRê. Hieruit
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werd ^hdennaR , *h£enni , waarin ée verkort is tot ë (vgl. § 262

aanm. 2).

Aanm. Het pronomen hann beantwoordt aan go. jains in semifortispositie.

J ging aan het begin verloren; ai werd volgens § 64, 2, 2 a. Later ontleende

*anaR , *atm aan den pronominalen stam hi- de beginnende L Zie Arkiv 24,

186 vv.

II. BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN.

§ 295. De possessiva zijn: 1. pers. s. minn^ 2e s. pinn^ 3e s.

dual. pi. sinn ,
Ie dual. okkarr ,

2e dual. ykkarr ,
Ie pi. vcirr^

2e pi. yd(v)arr.

De verbuiging van minn
,
pinn , sinn is

:

masc. fem. neutr.

sing. n. minn min mitt

g. mins minnar mins

d. minum minni minu

a. minn mina mitt

plur. n. minir minar min

d.

minna

minum
als masc.

a. mina minar min

De stamsyllabe toont een wisseling van langen en korten

klinker, naar gelang één of twee consonanten volgen. Alleen in

den g. s. staat lange klinker voor dubbele consonant {ns), Naast

t komt in de vormen met klankwettige verkorting analogisch

dikwijls / voor.

De verbuiging is die van een sterk adjectief. In het oern.

komen voor de ace. s. m. mïnino (Kj0levig ; zie § 262 aanm. 1).

sin (S0lvesborg). n. s. f. mïnu (Opedal).

Aanm. Over den ace. s. op -n (niet -an) zie § 262. Over tt in den n. ace.

s. n. § 213, 2. Over nn. <C^nR in n. s. m., g. d. s. f. en g. pi. § 199, 1, 2.

§ 296. Vdrr , 'onze' heeft in de oudere taal de volgende

verbuiging:
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masc. fem. neutr.

Sing. n. vdrr ór vdrt

g- vdrs vdrrar vdrs

d. órum vdrri óru

a. vdrn óra vdrt

PI. n. órir órar ór

g- vdrra vdrra vdrra

d. órum órum órum'

a. óra órar ór

In de vormen, die met d beginnen, treedt op den duur vd

{vQ , vóy uit de andere vormen daarvoor in de plaats. Daarnaast

komen in den d. s. m. n. en d. pi. der drie geslachten de ana-

logieformaties naar den d. ace. pi. van het persoonlijk voor-

naamv^oord ossum , ossu (d. s. n.) voor.

Aanm. De vormen met ó zyn etymologisch van tweeërlei aard: 1. zulke,

die in het oern. uitgingen op eene u^ die later gesyncopeerd is, t. w. de

n. s. f. en de n. ace. pi. neutr. Hier is de ontwikkeling *vdru > vgr > vór > ór.

2. zulke, waar de a van de stamsyllabe gesyncopeerd zou zijn, indien z^ in

de tweede syllabe stond, t, w. de d. s. m. en n., de n. ace. pi. m. en f., de

d. pi. der drie geslachten. Dit spreekt er voor, dat in deze vormen inderdaad

syncope heeft plaats gehad, en dat dus órum ontstaan is uit *öRarumR. Deze

vorm werd door dissimilatie *öarumR , daarna met syncope van a tot órum.

In den n. s. m. werd ^üRaraR > ^öaraR , *tMr(a)R , waaruit met accentverleg-

ging vdrr. Zie Ljudhist. 2, 288. Falk en Torp s. v. vor.

Het soms voorkomende qr {sor, Larsson, Ordförradet p. 346 a) is een con-

taminatievorm van ór en een jonger VQr (met herstel van vd en analogische

«-wgziging).

§ 297. Okkarr
,
ykkarr

,
yd(v)arr syncopeeren als a der tweede

syllabe, wanneer in de derde syllabe geen syncope heeft plaats

gehad. Dus d. s. okkrum^ maar n. s. m. okkarr
,

g. s. f. okkarrar.

Overigens is de declinatie dezelfde als die van minn. Ydvarr

syncopeert w voor consonanten en voor u (n. pi. m. ydrir
.,

n. s. f.

ydur)., en onder den invloed van deze vormen facultatief ook in

andere vormen: g. s. m. y^vars
^
ydars, (Ygl. § 291.)

Aanm. De df van yd(v)arr en van de vormen yÜvar en yBr van het per-
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soonlyk voornaamwoord levert, wanneer men de andere germ. dialecten verge-

lijkt, moeilykheden op. Volgens Noreen, Gramm. § 252 aanm. werd een naar

*unziz (vgl. go. tmsis) omgevormd *inzwiz (in plaats van *izwiz) tot innwiR^

waaruit met «^-wijziging en syncope van i en lo: '^ynnR '^ 7/dr. Maar oude

nnR wordt volgens § 207, 1, 3 klankwettig tot nn. De door Noreen aangeno-

men ontwikkeling is echter mogelijk bij de gesyncopeerde vormen van liet

bezittelijk voornw., want hier staat germ. r, niet B. De ontwikkeling zou dan

zgn '^inzwarum >• *innwarum > ^inn(w)rum ^ '^ynnrmn > ydrum. Uit deze vor-

men is d dan overgebracht naar de vormen zonder syncope, daarna ook naar

het pron. personale.

§ 298. Voor de derde persoon in niet reflexieven zin gebruikt

men in plaats van het ontbrekend possessivum den gen. van het

persoonlijk respective het aanwijzend voornaamwoord : hans
,

hennar
^

pi. peira.

III. AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN.

§ 299. Sd, 'die', 'hij', flecteert:

fem.masc.

ng. n. sa

g- pess

d. peim

a. pann
PI. n. peir

g- peir(r)a

d. peim

a. pa

SU

peir(r)ar

peirfrji

pa
pser

als masc.

peer

neutr.

pat

pess

pvi
^
pi

pat

pau

pau

Yoor de beoordeeling der uitgangen is ook

gelijken.

262 te ver-

§ 300. Nom. s. m. sa zonder uitgang als in het go.; zóó

oern.: sa (Lindholm). In ozw. inscripties en in één ozw. hand-

schrift komt bij herhaling saR (sar) voor; het ijsl. kent één

voorbeeld (Stockh. hom.). Dat het een oude vorm zou zijn (= sa.

sah), is zeer twijfelachtig; de lange quantiteit van den klinker
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spreekt er niet voor. Eer is hij ontstaan door toevoeging van R.

Gen. s. m. en n. pess. Over ss zie § 218 aanm. 3.

Dat. s. m. peim^ de vorm van het meervoud, gelijk sigs.pdm,

tegenover den d. s. hlindum en tegenover go. pamma.

Ace. s. m. pann. Over nn zie § 218 aanm. 3.

Gen. d. s. f. en g. pi. peirar enz. Yoor de ei vgl. go. hlindaize

(Oergerm. § 198, 2). Vormen met rr zijn jonger en staan

onder den invloed van zulke vormen als grdrrar met accent 1

(§ 218). Het oern. kent een vorm met korten klinker in de

eerste syllabe (= go. pizai): piRi (Tu; ca. 500); vgl. § 262,

aanm. 2.

Nom. pi. m. peir -= go. pai ~\- jongere R» (In het ozw. komt

pe voor.)

Dat. pi. peim^ ace. pi. m. pa = go. paim^ pans. Oern.: pAim
(Eggjum).

Nom. s. f. sü uit su (§ 126), wat in zwaktonige positie ont-

stond uit *5ö, go. so (§ 144, 3).

Ace. s. f. pa uit pa uit "^pöm^ go. po (§ 144, 1).

Nom. ace. pi. f. pasr^ met E-wijziging, uit paR wit ^pdR <i

^^pöR^ go. pos (§ 144, 1). Oern. heeft paR (Einang). De vorm

pAiAR (Istaby) heeft den fem. uitgang -aR aangenomen; Ai is

hier misschien een schrijfwijze voor sê.

Nom. ace. s. n. pat^ oern. pat (By e. a.), is germ. pat^ niet

"^patö ^ dat '^pqt zou worden. Over het bewaard blijven van t aan

het oergerm. einde zie Oergerm. § 160 aanm. 2.

Dat. s. n. De vormen pvi en pi (de laatste zeldzaam) zijn

instrumentalen. De eerste ontleent v aan hvi (Oergerm. § 198

aanm. 4). Met pi is te vergelijken de ace. s. n. pit (Overhorn-

bsek) en misschien de ace. s. m.(?) pin (Reistad, Roes).

Nom. ace. pi. n. De vorm pau is waarschijnlijk ontstaan

door toevoeging van eene u aan den ouden, runisch overge-

leverden, vorm pü (zie § 282 aanm.). Dit pa kan uit pö

(go. po) ontstaan zijn door verkorting van Ö tot Ö in zwaktonige

en overgang Ö > a (>• d) ook aan het einde in sterktonige

positie. Oern. : pou (Fyrunga).
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§ 301 . Sjd ^
'deze', flecteert:

masc. fem. neutr.

Sing. n. sjd
,
pessi sjd

,
pessi petta

g- pessa pessar
^
pessar(r)ar pessa

d. pessum
,
peima pessi

,
pessar(r)i pessu

,
pvisa

a. penna pessa petta

Plur. n. pessir pessar pessi

g- pessa
^
pessarfrja

7 7 * als het masc.
d. pessum^ peima

1

a. pessa pessar pessi

Naast de hierboven aangevoerde vormen komen nog eenige

andere min gebruikelijke voor.

§ 302. De n. s. m. en f. {sjd) is de voortzetting van ide.

vormen, vgl. sa. n. s. m. sya ^ f. syd] de uitgang s ontbreekt

reeds in het sa. ; vgl. ook on. sd. Oern. sia (neutr.) (Grjevedal). De
overige vormen zijn het product van samenstelling van sd met

de partikels -si en -a. Yerwante vormen komen veel voor in

inscripties met de jongere runen, maar de verschillen zijn toch

zoo groot, dat de ij si. vormen niet direct uit die der inscripties

kunnen worden afgeleid. De analogieformatie speelt een groote rol.

De partikel -si is te herkennen 1. in alle vormen, die een s

bevatten, welke niet tot de gewone flexieuitgangen behoort, 2. in

de doorgaande i-wijziging in alle vormen, die anders in de

eerste syllabe a zouden hebben. De partikel -a is te herkennen

aan het einde van sommige vormen als de g. s. m. en n. pessa^

de ace. s. m. penna^ de n. ace. s. n. petta. ïen slotte is het

kenmerk van dit pronomen geworden een dubbele consonant

(ss , nn , tt)^ waarachter dan meestal weer de gewone uitgangen

geplaatst zijn.

Aanm. 1. De samenstelling is in de runische vormen nog duidelijker.

Achter de verbogen casus treedt een vreemd indeclinabel element: ace. s. m.

])ansi ^ n. ])alsi\ d. pi. paimsi\ ace. s. m. pan-a\ n s. ra. sasi ^ f. susi enz.

Aanm. 2. De neutrale vorm petta is misschien eene samenstelling van

*pet en pat
^ vgl. mhd. ditze ^ ndl. ditte ^ dutte. (Zie Lidén, Arkiv 4, 97, waar

12
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de voorstelling eenigszins anders is). Het behoud der a is dan toch zeker aan

den invloed \djy J)eiina
^
pessa toe te schrijven.

§ 303. Hinn , 'die daar' (wijzend naar een verwijderd object),

wordt verbogen als minn ^ dus ace. s. m. hinn., n. ace. s. n. hitt
^

hit. De vorm met korte t geldt in het ij si. zonder uitzondering,

wanneer het woord in de jongere taal als lidwoord gebruikt wordt.

Aanm. Hinn. berust op eene contaminatie van den pronominalen stam hi-

en het pronomen enn (§ 304). Aan M- heeft hinn de k ontleend.

§ 304. Enn , inn wordt verbogen als hinn ; n. ace. n. luidt

uitsluitend et^it (§ 219, 3). Enn is lidwoord en staat vóór het

adjectief, met of zonder volgend substantief, maar achter het

substantief, indien dit niet door een adjectief voorafgegaan wordt.

Het lidwoord wordt achter het substantief gesuffigeerd. Dus: enn

mseri. enn mêeri madr. madrinn.

Bij de suffigeering ondergaan en het lidwoord èn het substan-

tief zekere veranderingen. Het lidwoord verliest zijn beginvocaal

volgens de volgende regels

:

1. wanneer het zelfstandig naamwoord op een zwaktonige

open syllabe uitgaat, gaat de beginvocaal van het lidwoord in

alle vormen verloren : hóndi -\- enn > hóndinn.

2. wanneer het zelfstandig naamwoord op een zwaktonige ge-

sloten syllabe uitgaat, gaat de beginvocaal van het lidwoord ver-

loren in tweelettergrepige vormen met enkele tusschenconsonant

:

kofiungar ~\- enir > konungarnir. Maar hamar-inn. heidar-innar.

3. wanneer het zelfstandig naamwoord op een betoonde open

syllabe uitgaat, is het verlies facultatief in de tweesyllabige

vormen: d. s. Q-inni en q-nni] maar n. s. q-in.

4. wanneer het zelfstandig naamwoord op een betoonde ge-

sloten syllabe uitgaat, komt het verlies niet zelden voor in de

tweelettergrepige vormen met enkele tusschenconsonant: n. pi.

dr-nar] ace. s. sól-na en sól-ina; maar g. s. drinnar.

Het zelfstandig naamwoord verliest in den d. pi. vóór het lid-

woord de m van den uitgang. De groep gaat dus in dezen vorm

altijd uit op -unum.
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§ 305. Voorbeelden voor de verbuiging:

masc. fem. neutr.

Sing. n. karl - inn i -in auga -

1

g- karls - ins dr - innar auga - ns

d. karli - num Q - (i)nni auga - nu

a. karl - inn q - in auga - t

PI. n. karlar - nir dr - nar augu - n

g- karla - nna d{a) - nna augna - nna

d. kqrlu - num q{u) - num augu - num
a. karla - na dr - nar augu - n
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Aanm. 1. In oude handschriften komt de d. pi. op -omnom nog eenige

malen voor.

Aanm. 2. In de oudere poëzie is het gesuffigeerde lidwoord nog niet ge-

bruikelijk. Alleenstaande zelfstandige naamwoorden waren in het geheel van

geen lidwoord voorzien. Het jongere gebruik is ontstaan in uitdrukkingen,

waar een adjectief volgde. Uit karl enn digri werd karlinn digri^ en later

zeide men ook karlinn zonder volgend adjectief.

Aanm. 3. Etymologisch correspondeert enn met go. jains in infortispositie.

Zie Arkiv 24, 189 v. Vgl. § 294 aanm.

§ 306. Tot de aanwijzende voornaamwoorden kan men ook

rekenen het veelal zwak met lidwoord verbogen samr ^ enn sami^

'dezelfde', go. sama.

lY. VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN.

§ 307. 1. Hverr , 'wie' (van meer dan twee) is go. harjis.

Het wordt sterk verbogen als een adjectievische m-stam (d. s.

hverjum). De ace. s. m. luidt volgens § 262 hvern^ maar ook

hverjan komt in de oudere taal voor.

2. Yan het pronomen, dat aan go. bas beantwoordt, bestaan

slechts enkele vormen: g. d. s. m. hvess^ hveim, n. ace. n. hvat^

g. n. hvess^ d. n. hvi, en in het noorw. een d. pi. hvseim.

Aanm. 1. De n. s. ra. zou */ii)er luiden (uit *hwaz; oern. huwaR (Eggjum)).

Deze vorm is vervangen door, mogelyk ook volgens § 218 aanm. 3 samen-

gevallen met hverr^ van welk pronomen de vormen ook in de overige ont-

brekende casus voorzien.
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Aanm. 2. Hvi is in zijn oorsprong een instrumentaal van een stam op

i (Oergerm. § 198 aanm. 4). Als vraagpartikel wordt hvi gebruikt in de be-

teekenis 'waarom'.

3. Hvdrr ^ 'wie van beide' wordt als een sterk adjectief ver-

bogen (ace. s. m. hvdrn).

'Aanm. 3. De oude vorm hvadfarr (go. bajjar) is overgeleverd Sn. E. I,

100 en wordt op metrische gronden in oude gedichten aangenomen (ace.

hvadarn). De korte vorm stamt uit de gesyncopeerde casus: d. s. hvdrum <"

^hvacirum.

Aanm. 4. Het meervoud hvdrir wordt gebruikt, waar sprake is van

partijen, die uit meerdere personen bestaan.

Aanm. 5. Het neutrum hvdrt dient als vraagwoord in tweeledige

vragen : 'of'.

y. HET RELATIVUM.

§ 308. Een betrekkelijk voornaamwoord heeft het on., althans

in de klassieke periode, niet. De relatie wordt aangeduid door

de partikels er en sem, soms ook at^ veelal voorafgegaan door

het aanwijzend voornaamwoord (vgl. go. saei).

Aanm. 1. Een andere vorm van er is es^ in de oudste ij si. handschriften

zelfs de meest gebruikelijke. Maar op runensteenen met het jongere alphabet

komen es , eR , er , ser naast elkander voor ; daarnaast ias , iaR ; vgl. ook saR

(aanm. 2). De wisseling berust op de wet van Verner. Er is dus geen reden,

om, gelijk veel geschiedt, in uitgaven van oude poëzie uitsluitend es te

gebruiken.

Aanm. 2. De vorm es wordt veel, en dat reeds in de jongere inscripties,

enclitisch gebruikt, vooral na pronomina en adverbia. De vocaal wordt dan

gesyncopeerd; sds^ peirs^ hinns^ paz^ panns en pamiz (§ 186, 2), fieims^ pds^ sus\

J)ars^ hvars^ J)ds ('toen'), ])egars^ hvés ('hoe ook'). Minder gebruikelijk is r

voor er\ niettemin staat reeds op de steenen van Stentofta en Björketorp saR.

In proza is sd er gebruikelijker dan sds.

Aanm. 3. Er is etymologisch gelijk aan het go. pronomen is. Sem^ oostn.

sum (nzw. en nd. som)^ is verwant met go. sama. Mogelijk zijn sem en sum

beide verzwakkingen van *sam. Zie Falk en Torp s. v. som.

YI. ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.

§ 309. De indefinita zijn bijna alle door samenstelling ge-

vormd. Er heerscht een groote onzekerheid in de verbuiging,

een gevolg hiervan, dat het bewustzijn der eenheid van het
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woord nog niet doorgedrongen is, zoodat vormen, waarin alleen

het eerste lid verbogen is, wisselen met zulke, die het tweede

lid of beide verbuigen.

Naar de beteekeuis kan men ze verdeden in drie hoofdgroepen,

zulke die het begrip 'iemand'— 'iets', 'ieder'
—'wie ook'—'wat

ook', 'niemand"—'niets' aanduiden.

§ 310. 'De een of ander', 'iemand', 'iets' wordt aange-

duid door:

1. einnhverr. Het eerste lid is gewoonlijk onverbogen; echter

luidt het neutrum eitthvert. Het tweede lid gaat naar § 307, 1.

Daarnaast komt, vooral in het onoorw., een stel vormen voor

met den versteenden genitief eins als eerste lid.

Het neutrum eitthvert is meest bijvoegelijk. In den zin 'iets'

gebruikt men eitthvat.

2. Nakkvarr ^ nekkvarr
^ n^kkvarr ^ nqkkurr ^ 'de een of ander',

pi. 'sommige', is ontstaan uit %e ivait ek hwariR. De verbuiging

is die van een sterk adj. (ace. s. m. nakkvarn , nQkkurn enz.).

De n. ace. s. n. luidt nakkvat , nokkut uit *we wait ek hvat. De

r der overige casus dringt soms in dezen vorm door.

3. Sumr
^

go. sums ^ wordt verbogen als een sterk adjectief

(ace. s. suman § 262).

§ 311. 'Ieder' wordt aangeduid door hverr, wanneer van meer

dan twee, door hvdrr^ wanneer van twee personen sprake is.

Hvdrr kan versterkt worden door compositie met den gen. tveggja

en met een daaruit gevormd -tveggi, dat zwak verbogen wordt

{-tveggja^ -tveggju), soms met enkele casus naar de m-declinatie.

De declinatie van hvdrr blijft daarbij onaangetast.

In den zin 'wie ook', 'wat ook' worden hverr en hvdrr samen-

gesteld met de onbepaalde partikel -gi (§ 277 aanm. 1. 2).

Nom. s. m, hvergi, g. hverskis ^ d. (s. en pi.) hverjimgi^ hverigum^

a. hverngi^ hverigan
; g. s. f. hverigrar ^ a. hverigci] n.a. s. n. hver(t)ki^

d. hverigu] n. pi. m. hverigir. Van hvdrgi d. s. en pi. hvqrungi]

n. a. 8. n. hvdrtki] n. pi. m. hvdrigir.



182 Vormleer. § 311—312

Voor het neutrum bestaat een samenstelling met vetna^ een

g. pi. naar de w-declinatie van vsettr ,
'wicht' : hvatvetna en hotvetna

(§ 101 aanm. 4), g. hversvetna, d. hvivetna.

§ 312. De begrippen 'niemand' — 'niets' worden uitgedrukt

door samenstelling met hetzelfde -gi ^ dat in de § 311 behandelde

groep optreedt. Uit einu -\- gi ontstaat eingi , engi , (ftngi , neutr.

etki ^ ekki (§ 185), g. s. einskis ^ enskis , d. s. m. einungi , engum^

neutr. einugi^ engu^ ace. s. m. engi^ engan^ engvan] n. pi. m. einigir
^

engir
^

g. engra enz.; g. s. f. einigrar ^ engrar] n. a. pi. n. engi.

Ook hvdrgi (§311) heeft ontkennende beteekenis. Voorts mcmngi^

mangi, g. mannzkis^ d. mannigi. V^tki^ 'niets', g. vettergis (§ 238),

vsettugis , vaittkis , d. vsettugi.



TIENDE HOOFDSTUK.

Verba.

§ 313. Het on. heeft twee genera: actief en mediopassief, drie

modi : indicatief, conjunctief en imperatief (laatstgenoemden alleen

in het praesens), twee niet samengestelde tijden: praesens en

praeteritum, en aan nominale vormen een infinitief, die formeel bij

het praesens-systeem behoort, bij enkele verba ook een infinitief

van het praeterium, voorts de twee gewone participia.

Aan in. Een perfectum en plusquamperfectum worden door omschrijving

met hafa en vera^ een futurum door munu gevormd: peir hafa^ hqfÖu komit

^

'zij zijn, waren gekomen', vér erum ^ vqnim boBnir
^ 'wij zijn, waren uitgenoo-

digd'. hann mun svara
,
'hy zal antwoorden'.

I. HET ACTIVUM.

I. STERKE VERBA.

I. Vorming der tijdstammen.

1. De zes hoofdreeksen.

§ 314. De zes hoofdreeksen (Oergerm. § 90), waartoe alle

klankwisselende verba met uitzondering der zoogenaamde redu-

pliceerende behooren, hebben in het on. het volgende aspect:

Eerste klasse (ï-klasse) : i— ei — i.

hita^ 'bijten' — heit — hitum— bitinn.

Zoo gaan o. a. rita , 'schrijven', slita ^ 'scheuren'. l)rtfa
^

'grijpen', grfpa ^ 'grijpen'.
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Bijzonder heden der vervoeging.

§ 315. 1. Yan verba op g is in de Ie en 3e s. praet. g aan

het einde volgens § 181 h geworden en afgevallen. Aan het einde

is dei gecontraheerd tot é volgens § 64, 3, 2: hniga — hné. stiga

— sté. Zeer gewoon zijn de analogicformaties hneig ^ steig.

2. Yan h{9a , 'wachten', luidt het part. praet. hedinn (§ 138

aanm. 2).

3. J-praesentia (Oergerm. § 211, 5) zijn w^'a, 'wijken', svikja^

'verraden'. Dit zijn oorspronkelijk verba op -loia'^ hieruit verklaren

zich de bijvormen vikva , svikva en gkva , sykva (oude wisseling

:

vikja— ykvir
,
ykr. Ook in het praet. sing. en het part. komen

vormen met M?-wijziging voor: veyk ^ sveyk en ykvinn , sykinn.

Aantn. 1. De vorm ^Jcvir naast i§kr vindt zijne verklaring in de omstan-

digheid, dat het werkwoord een j-verbum is (vgl. dcemir). De vorm zonder i

berust op den invloed van de meerderheid der sterke verba.

Aanm. 2. Tot de stammen op w met ^"-praesens behoort schgnbaar ook

sp^ja
,
go. speiwan. De vormen met j zijn hier ontstaan onder den invloed van

het praes. sing.: (3e pers.) spyr <^ *spmiR, Het praeteritum luidt spjó uit

*spëiw (§ 170 aanm. 2), Se pi. (analogisch naar het sing.) spjó
^
part. sp?Unn

(u is geabstraheerd uit de § van het praesens).

4. Naar de zwakke conjugatie zijn overgegaan: (ƒ«, té^ 'toonen',

praet. téda
,

go. tiuhan. Ijd , 'leenen', praet. Uda
,

go. leiban.

Naast het zwakke verbum snjóva , 'sneeuwen', bestaat de 3. s.

snyr <i "^snïwiR (§ 102, 2) en het part. swmn^ , 'besneeuwd'.

§ 316. Tweede klasse (w-klasse) : ^d
, Jt^ , tl — au— u— o.

hjóda , 'bieden' — haud — huïïum — bodinn ^'•c*^''^
y(j

rjüfa , 'breken' — rauf — rufum — rofinn \v^
lüka , 'sluiten' — lauk — lukmn— lokinn.

De wisseling jó — jü in het praes. is afhankelijk van den

volgenden medeklinker (§ 68, 2). De u in klka representeert een

afwijkenden klanktrap (Oergerm. § 94, 3b, 211, 1). Het partic.

heeft a-wijziging. Yerdere voorbeelden zijn: fljóta^ 'vlieten', rjóda,

'rood kleuren'. Ijósta , 'slaan', hrjósa ,
'huiveren'. — krjiipa

,

'kruipen', rjüka ^ ^rooken' . fljüga ^ ^Yliegen'. — s^^pa ,
'zuipen'.

süga , 'zuigen'. Mta , 'buigen'.
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Bijzonderheden.

§ 317. 1. Overgang g ^ h^ contractie au >> ö vóór h en ver-

lies van h in het praet. sing. van verba op g : fljüga , 'vliegen'

—
fló. Ijiiga ,

'liegen' — ló.

2. Bij kjósa , 'kiezen', frjósa , 'vriezen', luiden het pf. pi. en

part. met grammatische wisseling k^rum — k^rinn (§ 80 aanm. 2,

93), fr(l>riim
,
frerum— fr(f>rinn

,
frerinn {e volgens § 120). Hierbij

zijn enkelvoudsvormen gemaakt met de uitgangen der zwakke

verba : A^^ra
,
frera , naast kaus

,
fraus. Omgekeerd niet zelden

kusum — kosinn. frusum— frosinn.

3. Overgang in de zwakke conjugatie: (;dö^
, 'van nut zijn',

praet. tg^a ^ soms tjóada
^

part. tgdr ^ tjóat (neutr.), go. tiuhan.

flgja , 'vluchten' (naar het sing. flgr uit "^^fliiiMR) — flg9a ,
floe9a

(§ 338 aanm. 3), go. pliuhan. Daarnaast zelden de oude praete-

ritum-vormen fló
— flugum.

§ 318. Derde klasse (in hoofdzaak nasaal- resp. liquida +
consonant-klasse) : ^ , e

^
ja

^ y ^ (j)
— a

, q — u — w , o.

hinda , 'binden' — hand — hundum — hundinn

bresta , 'barsten' — brast— brustum — brostinn

bjarga , 'bergen' — barg — burgum— borginn

slgngva
,
'slingeren' — slqng — slungum — slunginn

S(j)kkva , 'zinken' — sqkk — sukkum — sokkinn.

§ 319. 1. Het meest normale van deze typen is hinda. Het

praesens heeft i voor nasaal + consonant, en voor deze zelfde

verbinding is a-wijziging in het participium niet ingetreden.

2. Bresta en bjarga hebben «-wijziging in het participium en

in het praesens aanvankelijk c-vocalisme. Zij onderscheiden zich

onderling hierdoor, dat bjarga breking heeft, die bij bresta volgens

§ 105 aanm. 2 ontbreekt.

Aanm. 1. Tot het type öresia behooren enkele verba, die oorspronkelijk

op nasaal + consonant uitgingen: detta ^ 'vallen'. 5/'r<?//ö
,

'springen', sleppa^

'loslaten'. Deze verba hebben geen breking, daar tijdens de brekiiigsperiode

de vocaal i was.

Aanm. 2. Tot het type breda behooren een paar verba, die niet op
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nasaal of liquida + consonant, maar wel op dubbele consonant uitgaan.

Voorzoover deze niet onder aaura. 1 vallen, bebben zij alle een liquida of

nasaal vóór den klinker. Een van deze is bresta. Zóó gnesta^ 'kraken'.

3. Het type slyngva behoort tot de verba op -w. Het praesens

en het perf. sing. hebben dus' t(;-wijziging. Het part. heeft geen

a-wijziging voor nasaal + cons. (vgl. onder 1). In het praesens

is de w bewaard voor niet labiale vocalen ; in pf. en part. is zij

verloren (§ 170, 3).

Aanm. 3. Tot deze afdeeling behoort ook tyggva , tyggja
,
— t(igg — tugginn

(§ 76, 1. 172 aanm. 2).

Van bryggja
, 'brouwen' (§ 172 aanm. 1) bestaat naast den infinitief alleen

een sterk part. praet. brugginn. Overigens wordt in de plaats gebruikt het

zwakke verbum brugga , dat § 340 volgt.

4. Het type s0kkva behoort tot de stammen op -nkw. Ten

gevolge van de assimilatie nk >> kk werd in het praesens

^ >> ö, in het partic. ti I> o. In het praet. pi. bleef u volgens

§ 78. In het praesens trad daarna jongere ?^-wijziging op volgens

§ 103. Behoud en verlies van w als bij slyngva (§ 170, 3).

5. Voorbeelden: vinna^ 'strijden, werken', stinga ^
'steken'.

spinna , 'spinnen'. — svelta , 'honger lijden', verd'a ,
'worden'.

velta
, 'wentelen'. — gjalda , 'betalen', skjalfa , 'beven'. —

pryngva
^

{en pr0ngva) 'dringen', syngva ^ 'zingen'. — st0kkva
^

'springen', go. stighan. hr0kkva , 'terugwijken'.

B ij zonderheden.

§ 320. 1. Verlies van v vóór w , o (§ 168, 2): ?;er^a 'worden'

— urdum—or9inn. Zoo hurfum—horfinn bij hverfa , 'wenden'.

sultum—soltinn bij svelta , 'honger lijden', unnum—unninn bij

vinna. undum—undinn bij vinda , 'winden'.

Aanm. De vormen urdum,—orÖinn ^ hurfum.—Jiorjimi
^
sultmn—soltinn enz.

kunnen ook directe voortzettingen zijn van nultrapvormen met vocalisatie

van u (Oergerm. § 93 aanm.). Voorzoover in het oergerm. of oern. w naar

andere vormen hersteld is, is zij later voor u , o weggevallen. Vgl. § 322, 2.

2. Bij verba op nasaal of ^ -|- media is in het praet. sing.

en bij sommige in de 2e s. imperat. de media verscherpt tot
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tenuis en de nasaal daaraan geassimileerd (§ 212): bitt^batt.

hratt {hrinda , 'stoeten'), sprikk. stakk {stinga , 'stoeten') enz.

gjalda—galt. Maar slqng ,
niet "^slqkk uit ^slangw.

3. e naast i in het praesens hebben brenna ^ 'branden', renna^

'loepen, vloeien', ouder brinna , rinna. De vorm met e is aan

de afgeleide causativa ontleend.

4. Praesensvorming met d toont bregda , 'zwaaien' (naast brig9a

met i uit de 2e 3e s.). De 9 is doorgedrongen in pf. pi. en part.

{brugdinn met ii in plaats van o). Het praet. s. luidt brd met

verlies van h uit g (§ 181) en verlenging van a,

5. Drekka heeft part. drukkinfi (§78 aanm. 1).

6. Grammatische wisseling in finna— fann (nn <C np § 189) —
fundum—fundinn (jonger ook funnum—funninn),

§ 321. Vierde klasse (stam op enkele consonant, in den

regel liquida of nasaal) : e—a—q
—o , ^i,

bera—bar—bqrum— borinn.

nema—nam—nqmum , nómum (§ 101, 2) — numinn.

Vóór m staat in het participium u volgens § 138 aanm. 2.

Regelmatig volgen dit voorbeeld alleen skera , 'snijden' en

stela , 'stelen'.

Bij zonderheden.

§ 322. 1. Zwak vocalisme in het praesens (Oergerm. § 211, 1)

toonen koma , 'komen', sofa , 'slapen', tro9a , 'treden'.

2. Den overgang vq ^ ó (§ 101, 1) toonen in het praet. pi.

kótnu van koma , ófum van vefa , 'weven', sófu van sofa. Daar-

naast analogisch kvgmu , vgfu , svqfu. — Daarentegen hebben de

participia kominn , sofinn , misschien ook ofinn , niet v voor o (u)

verloren, maar de u , waaruit o ontstond, representeert hier,

gelijk ook in de praesensvormen koma en sofa , ide. iv (vgl. § 320

aanm.). — Over o in plaats van u in het part. van koma zie

§ 138 aanm. 2. — Het praeteritum kom heeft o uit va volgens

§ 101 aanm. 4. (3e s. praet. kam Eggjum).

3. Een ^'-praesens met zwak vocalisme is sgmja (<C *sumian)
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naast svima (en svimma ld. 8), 'zwemmen'; praet. pi. svqmw^ part.

regelmatig suminn. Daarnaast zwakke vervoeging: praet. svimadfa.

4. Fela , 'verbergen', go. filhcm , behoort oorspronkelijk bij

kl. 3. Het part. luidt folginn (grammatische wisseling; vgl. go.

adj. fulgins).

§ 323. Yijfde klasse (stam op enkele consonant, die geen

nasaal of liquida is) : e—a—o

—

e.

gefa—gaf—gqfiim—gefinn

.

Yoorbeelden: geta ^ 'verkrijgen', 'van iets spreken', drepa,

'dooden'.

Bijzonder heden.

§ 324. 1. j-praesentia, met i als stamvocaal en geminatie,

voorzoover aan j g voorafgaat: hidja ^ 'bidden', praet. had. Zoo

liggja
, 'liggen', sifja , 'zitten', piggjcc , 'aannemen'.

2. Overgang g '^ h en verlies van h met verlenging van den

klinker in het praet. s. (§ 181): vega ^ 'dooden' — va. fregna,

'vernemen' — frd. Uggja — ld, piggja — pa.

3. Een n-praesens is fregna—frd—frógum,

4. Eta , 'eten', praet. s. dt (Oergerm. § 97).

5. Overgang vó'^ 6 in het praet. pi.: kveda ^
'spreken' —

kódum naast kvqdum. Maar vega—vqgum. vera—vqrum.

6. Grammatische wisseling in vesa , vera., 'zijn'

—

vas
.,
var—vqrum

— verit, In de oudste ijsl. handschriften zijn de vormen vesa
,
vas

verreweg de meest gebruikelijke; later geraken zij in onbruik.

Op steenen met de jongere runen zijn de vormen met R en r

zeer gewoon.

7. sjd , 'zien', go. sailvan — sd (vgl. onder 2) — sqmn
,

sgm — sénn.

Aanm. 1. Fe/ja (zie onder 2 en 5) heeft hetzelfde praesensvocalisme als

go. andwaihando. Over de verhouding tot het substantief vig en tot go. weihan

zie Oergerm. § 211. Het verbum is oorspr(m];elijk een aoristpraesens van kl. 1.

Aanm, 2. Van rokkva
.^
'duister worden' (met o volgens § 103) bestaat

een praesens r^kkr en een part. praet. neutr. r0k{k)oit ^
rekcit later r0kkvat

volgens § 340.
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§ 325. Zesde klasse: a — o — o — a.

fara — fór — forum — farinn.

Voorbeelden : ala , 'voeden', grafa , 'graven'.

B ij zonderheden.

§ 326. 1. De verba op g k hebben in het participium pala-

taalwijziging volgens § 94: taka ,
'nemen' — tekinn. draga, 'trek-

ken' — dreginn. Zoo aka , 'rijden', skaka , 'schudden'. — Hierbij

behooren ook de verba met oorspronkelijke h in het praesens en

g in het deelwoord als sla , 'slaan' — sleginn ; zie onder 3.

2. j-praesentia hebben klankwijziging in het praesens: hefja
^

'heffen' — hóf. Zoo sverja , 'zweren'. Hierbij behooren ook hldeja^

'lachen' «< ^'hlahian^ praet. hló (zie onder 3), part. hleginn (zie

onder 1); voorts deyja^ 'sterven' uit "^daujan^ en geyja ^ 'blaffen'

uit ^gaujan
,
praet. dó

,
gó,

Aanm. 1. Over het part. ddinn in plaats van *dawinn bij deyja zie

§ 123, 3. 170, 2.

3. Yerlies van h tusschen vocalen, gepaard met contractie,

toonen verba op h ; verlies van In aan het einde verba op h en

g (> Ifi) : fid , 'villen' — fló — flógum (gramm. wisseling) — fieginn

(e volgens 1). Zoo sM ,
'slaan', go. slahan. j?)m , 'wasschen', go.

pwahan. Draga ^ 'trekken' — dró (zie ook onder 1). Hierbij behoort

ook hlseja (zie onder 2) — hló — hlógu — hleginn.

Aanm. 2. Naar het voorbeeld dezer verba gaat H« , 'wrijven' — kló—
klógum— kleginn^ dat oorspronkelijk tot het type deyja behoort.

4. Verlies van v vóór ó in vaxa — óx — óxum — vaxmn ,

'groeien', en facultatief bij sverja (zie onder 2 en 5) — svór ^ sór

— svórum , sórum en bij pvd — pvó
, pó — pvógum

,
pógwn, iS'aast

óxum staat een oud zwakstammig praeteritum pi. uxum (Oergerm.

§ 102).

5. Het part. van sverja luidt sorinn^ een oude nultrappige

vorm met vocalisatie van w^ gelijk in het praet. pi. uxum (onder 4).

Dezelfde vorm is bewaard, met herstel van w naar de overige

vormen, in os. forsworen ^ ndl. gezworen^ ohd. gisworan, ags.
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sworen (hier zeer zelden swaren). Naast sorinn staat een zwak

part. svaridfr ^ svardr.

6. Een praesens met n-infix is standa— stód^— stódum— stadinn.

2. De zoogenaamd redupliceerende verba.

§ 327. Bij alle werkwoorden van deze afdeeling is, op weinige

uitzonderingen na, het vocalisme van het praesens gelijk aan dat

van het participium, dat van het perf. sing. aan dat van het

perf. pi. De eenige verba, die in het on. nog redupliceeren, zijn

:

róa , 'roeien' — rera , r(l)ra — róinn

sa , 'zaaien' — sera , S(j)ra — sdinn.

On. rera , sera zijn ontstaan uit "^rerö , '^seRö (<C '^sezö). De ö

van den stamklinker is verkort en vervangen door den uitgang

van het zwakke praeteritum. Yoor de ^ van r^ra vgl. § 101, 3.

Sera heeft soms ^ naar r^ra.

Aanm. Naar het voorbeeld van róa vormen hun praeteritum ^ro« , 'groeien'

— grera
^
gr0ra. smca ^ 'wenden' — snera

^ sn^ra. nüa
^
gniia ^ bm'ia ^ 'wryven'

— nera
,
gnera , hnera.

§ 328. De overige verba dezer afdeeling kunnen naar hun

klinkers in vier groepen verdeeld worden.

1. Stamklinker d — é\ Idta , 'laten' — lét.

Zoo gaan ook bldsa , 'blazen', grdta , 'weenen'. rdd^a , 'raden'.

Dit is de oude zevende klasse. Zie over hare ontwikkeling in

het on. Oergerm. § 115. 118.

Aanm. 1. De ö van klasse 7 treedt op in het praesens van hlóta ^ 'ofiPeren',

praet. blêt. Over de é van Mét zie Oergerm. § 116 aanm. 3.

Misschien behoort hierbg ook sóa , 'dooden', 'vernietigen', praet. sóinn.

2. Stamklinker d — e\ falla — feil.

Verscherping van media (na l en nasaal) aan het einde en

assimilatie van nasaal aan tenuis toonen : falda ,
'het hoofd be-

dekken' — feit (maar feldujn). halda , 'houden' — helt. hlanda^

^mengen'

—

hlett. ganga , 'gaan' — gekh. hanga , 'hangen' — hekk,

fa , 'verkrijgen', 'verschaffen' — fekk (maar fengum).
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Aanm. 2. Fa toont in het praesens verlies van h en contractie {go. fahan)\

het praet. sing. had g uit het plurale gekregen. Over den bgvorm van het

praet. pi. jingum zie § 72 aanm. 1. Zoo komt naast gengum gmgum voor. Het

participium van fa en ganga luidt fengirm
,
genginn. Maar hanga — hanginn.

Bij hanga is de g uit pf. pi. en part. door het geheele paradigma gegaan

(go. hahan).

Aanm. 3. De a dezer verba heeft niet b^ alle denzelfden oorsprong. Zie

Oergerm. § 111. De e is door verkorting uit e {ë'^) ontstaan (Oergerm.

§ 115. 118).

3. Stamklinker ei — é'. heita , 'heeten, belooven' — hét Zoo

ook leika , 'spelen'.

Sveipa , 'vegen' heeft praet. pi. svipum met zwak vocalisme

(Oergerm. § 112).

Aanm. 4. Deze verba behooren etymologisch tot de /-klasse. De é van het

praeterium is uit ëi ontstaan. De oude klankwisseling is dus hier gelijk bg

de vorige groep a— ë. Oergerm. § 116, 1.

4. Stamklinker au ^ u
^ q
— jó — ju

,
jo ^ u:

auka , 'vermeerderen' — jók — jukum.

hlaupa , 'loopen' — hljóp — hlupum ,
hljópum.

hüa , 'wonen', 'uitrusten' — hjó — bjuggum , bjoggtim.

hgggva , 'houwen' — hjó — hjuggum , hjoggum.

Als auka gaat ausa , 'scheppen'.

Dit zijn verba van de w-klasse. De tweeklank van het pf. sing.

is uit ëu ontstaan. Ook hier is dus de oude klankwisseling a—ë

(Oergerm. § 116, 2). Alleen büa heeft een zwakstammig praesens

(vgl. go. bauan , ohd. büan).

Aanm. 5. Hqggva is ontstaan uit *hawioan. De oude wisseling is dus

aww — ëu^ met geminatie van w na korten klinker (Oergerm. § 167).

A a n m. 6. De vormen bjuggum , hjuggum bevatten een brekingsvocaal en

dus een korten tweeklank {ju en io § 112). Deze vormen zijn ontstaan uit

'*'béwwum , *héwwum met verkorting van e voor ww. Zie over hun voorge-

schiedenis Oergerm. § IIG aanm. 4. Daarentegen hehhen jukum ^j?(sum korten

tweeklank naar het voorbeeld van bjuggum
, hjuggum. Uit *ëusum > *&usu7n zou

*jósum ontstaan. Hlupum is een nultrappig pf. pi. (= mhd. luffen). Daarnaast

de analogieformatie hljópum. — De participia hebben gelijk bij de overige

klassen het vocalisme van het praesens {hqggva— hqggvinn (§ 170, 3) en

hqqginn met verlies van v naar hqggnir enz.).
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II. Yer voeging.

§ 329. Voorbeelden : hjó9a , 'bieden', hlaupa , 'loopen'.

Praesens.

Indicatief. Conjunctief.

Sing. 1. hyd hleyp hjóda hlaupa

2. hydr hleypr hjódir hlaupir

3. hydr hleypr hjódi hlaupi

PI. 1. hjódum hlaupum bjódim hlaupim

2. bjódid hlmipid hjódid hlaupid

3. bjóda hlaupa hjódi hlaupi

Imperatief: 2e s. hjód , hlaup. Ie pi. hjódum , hlaupum. 2© pi.

hjódid
, hlaupid,

Praeteritum.

Indicatief. Conjunctief.

Sing. 1. haud hijóp hyda hlypa

2. hauzt hljópt hydir hlypir

3. haud hijóp hydi hlypi

PI. 1. hudum hlupum hydim hlypim

2. hudud hlupud hydid hlypid

3. hudu hlupu hydi hlypi

Infinitief: hjóda ^ hlaupa.

Part. praes. : hjódandi , hlaupandi.

Part. praet. : hodinn (neutr. -it). hlaupinn {-it).

De j praesentia gaan volgens § 336. Dus ind. praes. sit—sitr—
sitjum—sitid—sitja.

Praesens.

§ 330. Indicatief. Ie sing. hyd. De uitgang (germ. ö) is

oern. u: gihu (bracteaat SjselL). Voorbeelden bij zwakke verba

zijn: wiju (Kragehul). faiu (Vatn) ; verlies van u in fahi (Fyrunga).

De i- {iR-)wijzigmg stamt uit de 2e 3e s. ; zie bij de 3e s.

2e sing. hydr uit %iudiR. Een oern. vorm in de beteekenis

van een 2e s. is niet overgeleverd ; zie echter hieronder.
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3e sing. gaat oern. op -ip uit: bAriutip (Stentofta). Op den

iets jongeren steen van Björketorp staat harutR (d. i. hrytr).

Onzeker is writeR (Myklebostad B). Het optreden van de

syncope in de 2e syllabe valt volgens deze voorbeelden samen

met het eerste gebruik van den vorm op R Q> r), die gelijk

is aan dien van de 2e pers. Dit gebruik behoeft niet geheel

op overname uit de 2e s. te berusten, maar heeft geheel of

gedeeltelijk zijn grond in een suffigeering van het oude pro-

nomen eR] uit '^hriut(i)d(e)R werd hrytR ^ hrytr. (Arkiv 14,

230 vv.).

A a n m. 1. Uit verbindingen als *J)ykkiR (< *J)i/kkid-eR)^ ^verdR

(<;; *verd(d)-eR) zijn door het losmaken van -R^ dat nog als pronomen ge-

voeld werd, vormen als Jji/kki , verd ontstaan, die gebruikt kunnen worden

vóór andere enclitische woorden zooals de ontkennende partikel -a en prono-

mina in den datief: Jjiccia , verfia (beide in Cod. Reg.), Jjykki mér
,
pér. Ygl.

§358,3. Stockh. hom. heeft éénmaal ver]) hann{n,21). Daarentegen zal ^en^

(ibidem 164, 28) een schrijffout zijn voor gerir.

Aanm. 2. De verba van kl. 2 en 6 en de redupliceerende verba hebben

in de 2© en 3© s. e-wijziging, voorzoover zy langstammig, ii^-wyziging, voor-

zoover zy kortstammig z^n. Evenzoo die verba van kl. 4, wier praesens-

vocaal o is {koma—k$mr). De 1© s. sluit zich in klinker bij de 2© en 3^ aan.

De verba van kl. 1 en die van kl. 3, wier stamklinker i is, komen voor

wijziging niet in aanmerking. De verba van kl. 3, wier klinker e (deels

wisselend met ja) is, de meerderheid der verba van kl. 4, en van kl. 5 alle,

voorzoover het geen /-verba met i in alle praesensvormen zyn, hebben geen

klankwijziging. De 2© en 3© s. hebben hier het vocalisme van de 1© s.

In onoorw. geschriften, vooral in oude wet-formules, komen herhaaldelyk

vormen van de 1© s. zonder e-wyziging voor, in de meeste gevallen onmid-

dellijk vóór het pronomen ek'. bioÖ ek ^ skiot ek ^ lat ek
^ fa ek enz. Zie Haeg-

stad. Ark. 20, 358 vv. 22, 283 vv. A. B. Larsen, Arkiv 25, 75 vv.

Ie pi. hjódum uit *beud^om{i)R of uit *beu9om{i) met secun-

dairen uitgang (Oergerm. § 158 aanm. 3). Hiervoor kan spreken,

dat vormen op mr niet voorkomen. Ygl. de derde pi.

2e pi. hjódid uit *beudëdë. Over het behoud van den klinker

der tweede syllabe zie § 156 aanm. 3.

3e pi. hjóda. De uitgang moet oern. -an geweest zijn uit and

(> and). Daar echter in het oern. een oorspronkelijk door een

13
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vocaal gevolgde d (d) aan het einde niet klankwettig wegvalt,

heeft men de keuze tusschen twee opvattingen. Of de uitgang is

de secundaire, ide. -nt (niet -nti, Oergerm. § 214, 2), óf de &

(d) is, gelijk Koek, Arkiv 14, 233 aanneemt, vroeg oern. weg-

gevallen voor een volgend pronomen, in groepen als "^hindand pai.

Aanm. 3. Over de verkorte vormen bjóÖu vit. buÖu vér. bjódi pit. buÖu

J)ér zie § 359.

Aanm. 4. Bi] de 2© en 3© s. komen de regels voor de assimilatie van R
(§ 199) in toepassing: brenn

^
fryss ^ kyss enz. Zeer gewoon en bij vele werk-

woorden alleen in gebruik zijn echter analogieformaties op r.

Aanm. 5. Yan heita in de beteekenis 'beeten' luidt de 1© s. heiti. Dit is

een oude medio-passieve vorm op ide. ai. Oern.: haite-ga (Kragebul), hate-

ka (Lindholm), haiti-ka (Bracteaat Sjaell. Stepbens bl). Naar bet voor-

beeld van heiti is een 2e 3© s. heitir gemaakt. Maar heit ^ 'ik beveel'.

§ 331. 1. Conjunctief.

De Ie sing. hjóda is gelijk aan go. biudau (§ 147, 1). De i

der overige vormen is uit ai ontstaan (go. biudais) en bewerkt

dus geen i-wijziging. In de 3e s. is de sedert ide. tijd aan het

einde staande dentaal afgevallen (go. hiudai). Laat oern. : ligi [^tv0m).

2. Imperatief.

De 2e sing. hjód is gelijk aan go. hiup. Oern. misschien tö

(Opedal) (van hüa). De 2© pi. is als in het go. gelijk aan de

2e pi. ind.

Aanm. Over verscherping van d qu g aan het einde en assimilatie van

nasalen [bitt^ gakk) zie bg de afzonderlijke klassen.

Praeteritum.

§ 332. Indicatief.

De Ie sing. komt in het oern. herhaaldelijk voor: fAlAhAk
(Björketorp). unnam (Reistad), aih (Maglemose).

2e sing. hljópt als go. na^nt. Na een langen klinker is de t

verlengd volgens § 218 aanm. 2: hjótt. Gaat de stam op een

dentaal uit, dan treedt somtijds st op: veist] veelal zt: veizt,

hauzt^ niet zelden ook tt, vooral wanneer de consonant aan het

einde van den stam ^ is : bautt , stóit (standa). Eindigt de stam
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op ^ of /ï, dan gaat de vorm op tt uit volgens § 176, 1 : stiga:

stétt. sla : slótt {<< *slöht),

3e sing. : oern. warb (d. i. warp) , kom (Eggjum). aih (Fonnas).

De 3e pi. ging oern. op. -un uit. Overgeleverd is alleen een

vorm van een zwak verbum (§ 337).

Een Ie du al. komt in het oern. voor: waritu (Jarsberg).

Aanm. Over verlies van oude h en k uit ^ in de Ie en 3e s. en over

verscherping van d ^ no. l n en assimilatie van nasalen zie bij de afzonder-

lijke klassen.

§ 333. Conjunctief.

De persoonsuitgangen zijn dezelfde als in den conj. praes. De
vocaal der 2e syllabe is oude ï (go. nemeis) en bewerkt ^-wijziging.

In de Ie s. is geen spoor aanwezig van de j, die in het go. vóór

den uitgang au staat (nemjau)^ ofschoon het aantal kortstammige

woorden, die j klankwettig zouden behouden, groot is. Het is

dus mogelijk, dat byd^a uit %udau^ niet uit ^bud'jau^ is ontstaan.

De ^-wijziging stamt dan uit de overige vormen.

Nominale vormen,

§ 334. De infinitief en het part. praes. behooren tot het

praesenssysteem.

In f. hjódia komt overeen met go. hiuclan. De uitgang moet

oern. -an geweest zijn.

Part. praes. hjódandi als go. biudanda. Oern. : swema(n)de
,

g[A]landi (Eggjum). Over de verbuiging zie § 268.

Part. praet. bodinn als go. budans. Over de i der tweede

syllabe zie § 138 aanm. 2. Oern.: haitinaR (Tanum).

II. ZWAKKE VERBA.

I. Eerste klasse.

§ 335. De eerste klasse omvat de ?Vm-verba (Oergerm.

§ 221). Zij splitst zich naar de oorspronkelijke quantiteit der
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eerste syllabe in twee onderafdeelingen. Yoorbeeldeu voor de

vervoeging: telja , 'vertellen', doema ^ 'oordeelen'.

Praesens.

Indicatief.

Sing. 1.

2.

3.

PI. 1.

2.

3.

Conjunctief.

tel

telr

telr

teljum

telidf

telja

doemi

dwmir

doemir

doemum

doemid

doema

telja

telir

teli

telim

telid

teli

doema

doemir

doemi

doemim

doemid

doemi

Imperatief: 2e s.

telid
, doemid.

tel , doem, Ie pi. teljum , dcemum. 2e pi.

Co]ajunctief.

telda doemda

teldir doemdir

teldi doemdi

teldim doemdim

teldid doemdid

teldi doemdi

Praeteritum.

Indicatief.

Sing. 1. talda doemda

2. taldir doemdir

3. taldi doemdi

Pi. 1. tqldum doemdum

2. toldud doemdud

3. tgldu doemdu

Infinitief: telja , doema.

Part. praes. : teljandi , doemandi.

Part. praet. : talidr , taldr. doemdr.

Praesens,

§ 336. De paradigmata telja en doema toonen ten opzichte

van het behoud en verlies van i (j) dezelfde tegenstellingen als

de substantiva nidr (§ 225 v.) en hirdir (§ 227 v.). Ygl. ook § 166.

De persoonsuitgangen zijn dezelfde als bij de sterke verba.

1. Indicatief. De Ie sing. tel ^ doemi is ontstaan uit

Haliu , "^domiu (ouder -ö). Oern. vormen zijn § 330 aangevoerd.

(Ygl. § 166 aanm. 2).

De 2e sing. doemir is ontstaan uit "^dómïR ^ vgl. go. sokeis.

Over de 2e s. telr zie Tijdschr. ndl. T. en L. 39, 235.
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2. Conjunctief. De vormen komen met die van het sterke

verbum overeen. Oern. zijn overgeleverd de 3e sing. wate (Str0m)

en de 3e plur. lAgi (Eggjum).

3. Imperatief. De 2e sing. doem is ontstaan uit ^dfömi <Z.

*dömt. De lange ^, ofschoon uit contractie ontstaan, 'is aan het

oorspronkelijk v^oordeinde nog vóór de syncope verkort en dus

afgevallen. Ygl. den d. s. gest (§ 238). Zie Tijdschr. t. a. p. p. 212.

Zoowel bij kort- als bij langstammige woorden gaat de i-wijzi-

ging door het geheele praesenssysteem.

Aanm. 1. Yerba op _^ en /?: hebben voor een niet palatalen klinker een

j volgens § 183: leggja— legg]um ^ hneigja— hneigjum^ scekja—scekjum,

Aanm. 2. De sterke ^'-praesentia flecteeren als telja. Zie § 329 slot.

Aanm. 3. Over assimilatie in de 2e 3© s. ind. in vormen als skill zie

§ 330 aanm. 4. Over verkorte vormen van de 1© en 2© pi. zie § 359.

Praeteritum en participium praet.

§ 337. De i der tweede syllabe is in het praeteritum zoowel

bij kort- als bij langstammige verba gesyncopeerd ; bij de lang-

stammige treedt ^'-wijziging op volgens § 88, 1.

1. Indicatief. 1. sing.: oern. worahto (Tune), tawido

(Grallehus). faihiïïo (Einang). De ö was ten gevolge van nasaal-

verlies (germ. -öm) genasaleerd. Daaruit -a.

2e sing. taldir <iHalidsëR {<C-dez)\ in het oern. niet over-

geleverd.

3e sing. taldi] oern.: wrta (d. i. wurtsê ^ Etelhem). Jonger

oern. -^ , -i: orte (By). urti (Sölvesborg). De uitgang ^5 , ^ is

reeds vroeg oern. afgevallen.

Ie— 3e pi. In het oern. is alleen de 3e pi. dalidun (Tune)

overgeleverd. De u representeert een reductieklinker (Oergerm.

§ 229). De uitgangen zijn, afgezien van de dentaal vóór den

klinker, dezelfde als bij het sterke verbum.

2. Conjunctief. De vormen komen met die van het sterke

verbum overeen.

3. Het part. praet. gaat in het oern. op -idaR uit {h(l)aiwidaR

Amle). In de langstammige woorden is later i in alle vormen
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gesyncopeerd en heeft ï-wijziging bewerkt. Bij de kortstammige

is de syncope klankwettig tot stand gekomen vóór een bewaarden

uitgang (ace. s. m. taldan):, daarentegen is i bewaard, als de

klinker der volgende syllabe gesyncopeerd is (§ 159): talidr. De
jongere bijvorm taldr berust op het voorbeeld der gesyncopeerde

casus (§ 159 aanm. 1). Geen i-wijziging (§ 88, 2); talidr in plaats

van Helidr volgt hierin het voorbeeld der gesyncopeerde vormen.

Aanm. Ook bij de langstammige participia is de syncope der i alleen

klankwettig vóór een bewaarden uitgang (§ 159 aanm. 1), maar bier is zy

vóór de oudste bronnen door alle vormen gegaan.

Bij zonderheden.

§ 338. 1. Enkele verba weifelen tusscben het kort- en het

langstammige type.

1. Verba op -wi , voorafgegaan door een korten klinker -|-

enkelen medeklinker, hebben een praesens naar het type doema

maar een praeteritum en participium zonder ^-wijziging: smyrja^

smyrva ^ 'smeren', praes. smyrvi^ praet. smurda. MsLar pr^ngva (-ja)

—pr^ngda met dubbele consonant vóór de w.

Aanm. 1. Over de wisseling w—j in den infinitief zie onder 2.

Aanm. 2. Een uitzondering vormt g()r(v)a
^

ger(v)a {<J*'garwian)^ praes.

g0ri^geri
,
praet. g0rda

,
gerda. Als participium wordt liet adjectiefy^^^ gebruikt.

2. Yerba op langen klinker hebben een praesens zonder i^

maar ten deele ^-wijziging in praet. en part.: fryja (§ 161, 1),

'verwijten' — fry—fryda—fry(i)dr. lyja , 'slaan' — lüda—lüinn

(sterk).

Aanm. 3. Zoo kan ook het oorspronkelijk sterke verbum spi^Ja (§ 315

aanm. 2) vervoegd worden; praet. spiiÖa^ part. (n.) sptU. Het oorspronkelyk sterke

verbum Jlyja (§ 317, 3) is meestal zwak: inf. flyjci^Jloeja praet. flyda ^Jloeda^

part. flydr ,
Jl^iêfr

,
JlmiÖr

,
Jluidr.

3. Bij sommige kortstammige verba is de wijzigingsklinker uit

het praesens in de overige vormen doorgedrongen : setja ,
'zetten' —

setta—settr, selja , 'verkoopen' — selda—seldr,

2. Verba op -wi hebben in den regel in de vormen met a in

de tweede syllabe een dubbelen vorm, op -va en op -ja: smyrja,
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smyrva. pr^ngja ^pr(j>ngva. hijggja , hyggva, kveikja , kveykva. Deze

wisseling is in de conjugatie ontstaan; oorspronkelijk luidt het

smyrja—smyrvir.

Aanm. 4. Naast gqrva ^gerva bestaat geen vorm met j , maar wel zonder

v\ g0ra
^
gera. De wisseling tussclien vormen met en zonder y hangt evenals

die tusschen en (? met het accent samen. Ygl. § 120 aanm.

3. Aanraking met de 3e klasse (§ 342) toont hyggja , *meenen'

—

hugda—hugdr en hugadr.

4. Bij sommige verba zijn het praeteritum en participium

zonder tusschenvocaal gevormd. Zij onderscheiden zich door assi-

milatie van den medeklinker, waarop de stam uitgaat (k >> A),

aan de volgende t en door afwezigheid van ^-wijziging in de ge-

noemde vormen, ofschoon de stamsyllabe lang is: soekja^ 'zoeken'

—

sótta—sóttr. yrkja , 'dichten'

—

orta— ortr. pekkja , 'waarnemen' —
(3e s.) pdtti (éénmaal overgeleverd ; de gewone vorm is pekta) —
(part. pektr). pykkja , 'dunken'

—

pótta—póttr,

Aanm. 5. In het oern. behoort tot deze groep worahto (Tune).

Aanm. 6. Andere praeterita zonder tusschenvocaal zijn in het on. alleen

te herkennen aan het optreden van c? na / en ;• met voorafgaanden korten

klinker, zonder dat er oudere vormen met Ö naast staan (§ 192, 2, 2 en

aanm. 4): selja — selda. Over de e-wijziging zie onder 1, 3.

5. Verba op korten klinker + w syncopeeren in het praete-

ritum en deels in het participium de w onder verlenging van

den voorafgaanden klinker. Het praesens heeft een vocalisme,

waaraan een tweeklank ten grond ligt: hlyja , 'beschermen'

(<C "^hliujan) — hléda (< "^hlewidö § 84, 2). knijja , 'slaan',

knida (en knüda) (§ 84 aanm. 4. 123, 3). heyja^ 'tot stand brengen'

(<I *haujan) — hd^a {<! "^hawidó) — hddr. preyja ^prd , 'ver-

langen'

—

prdda—prddr. Zoo 3e pi. praet. sédu (<< *sewid^un), part.

pi. séd^ir bij *syja , 'aaneenvoegen', go. siujan.

6. De ^ van den uitgang van het praet. en part. staat ten gevolge

van haar aanraking met de slotconsonant van den verbaalstam

aan de § 192, 2, 2. 193 besproken veranderingen bloot.

1. Zij wordt langs p tot t na stemlooze consonanten. Na p k

is het stadium p in de oudere bronnen nog bewaard : ccpa
,
go.
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wopjan — oeppa
,
jonger oepta. vekja , 'wekken'— vakpa , vakta.

flytja , 'overvoeren' — flutta. villa , 'verwarren' (Il << lp) — vilta.

masla , 'spreken' — m^lta. nenna , 'zich op iets inlaten' — nenta.

Deze formatie is analogisch uitgebreid naar een aantal verba op

n en Z: minna^ 'zich herinneren' — minta. véla^ 'bedriegen'— vêlta.

2. Zij wordt c? in de § 192, 2, 2 en aanm. 2. 4 besproken

gevallen : gledja , 'verblijden' — gladda. senda— senda, fella —
felda. kenna — kenda. selja— selda (zie hierboven aanm. 6).

II. Tweede klasse.

§ 339. De tweede (a-) klasse omvat zoowel de germ. ö- (go.

Ö-) klasse als de germ. nö- (go. na-) klasse (Oergerm. § 224 . 227).

De laatste (die der inchoatieven) heeft in het praesens de the-

matische vervoeging geheel opgegeven en zich aangesloten bij de

denomatieve ö-verba. Sommige verba hebben vóór den klinker

een j. Het zijn afleidsels van m-stammen. Yoorbeelden : elska
,

'liefhebben', kalla , 'roepen', herja , 'plunderen', vakna , 'wakker

worden'.

Aanm. Tot deze klasse worden ook enkele eenlettergrepige verba op lange

a gerekend. De lange klinker gaat door alle vormen: /d , 'schilderen'

—

/ddfa

—/d&r (§ 64, 2). /jd , 'haten'. s/)d ^ 'profeteeren'. strd , 'strooien', en een paar

andere. Oorspronkelijk beliooren zij tot verschillende klassen {/d <^ ^faihian^

kl. 1. fjd misschien kl. 3, vgl. go. fijan. spd <^ '^spahön kl. 2. strd ^ analogisch

in plaats van ^strei/ja naar praet. strdda <^ ^strawido kl. 1). Ook ]}rd (§ 338^

5) kan men tot deze klasse rekenen. Hier echter verraadt de bijvorm preyja

nog duidelgk den oorsprong.

§ 340. Voorbeeld voor de vervoeging: A:a?/a
, 'roepen'.

Praesens.

Indicatief. Conjunctief. Imperatie

Sing. 1. kalla kalla

2. kallar kallir kalla

3. kallar kalli

PI. 1. kqllum kallim kqllum

2. kallid kallid kallid

3. kalla kalli
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Praeteritum. Indic. hallada , -9ir. Ie pi. hqlludum enz. CoDJ.

kalla^a , -ir , -i , -im enz.

Inf. kalla. Part. pr. hallandi. Part. praet. kalladr,

§ 341. De conjugatie onderscheidt zich door een doorgaande

a , het verkortingsproduct van ö. Yóór w staat w : kqllum. De
2e pi. ind. pr. heeft -id naar andere klassen. De conjunctief praes.

berust geheel op analogie. In het praet. pi. heeft de u der derde

syllabe w-wijziging in de tweede bewerkt; de zoo ontstane q werd

volgens § 140 u en bewerkte w-wijziging in de eerste syllabe.

De oostnoorw. vorm is kalladii (§ 100). In den conj. praet. treedt

in de tweede syllabe geen ^-wijziging op (§ 95, 1).

Aanm. J)% a van de 1© s. praes. berust misschien op de analogie der overige

vormen. Uit een athematisch ^kallömi zou *kqlluni worden, uit een thematisch

kallö ware *kqll te wachten. Klankwettig kan kalla ontstaan zgn uit een germ.

kallöm zonder i (vgl. § 330 over secundaire uitgangen in den ind. praes.).

III. Derde klasse.

§ 342. De derde klasse omvat in hoofdzaak de oude az-verba

(go. hahan).

Yoorbeelden : i;aAra, 'waken'. Aa/a, 'hebben', se^^a, 'zeggen'.

Praesens.

Indicatief. Conjunctief.

Sing. 1. vaki hef{i) segi (seg) vaka hafa segja

2. vakir heffijr segir (segr) vakir hafir segir

3. vakir hef(i)r segir (segr) vaki hafi segi

Pi. 1. vqkiim hqfum segjum vakim hafirn segim

2. vaki9 hafid segid vakid hafid segid

3. vaka hafa segja vaki hafi segi

Imperatief: 2e s. vaki ^ haf ^ seg. Ie. 2e pi. als de indicatief.

Praeteritum. Indicatief: vakda ^ hafda ^ sagda.

Conjunctief: vekda ^ hefdfa ^ segda.

Infinitief: vaka , hafa , segja.

Part. praes. : vakandi , hafandi , segjandi.

Part. praet. : (neutr.) vakat. (masc.) hafdr , sagdr.
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Praesens,

§ 343. 1. Indicatief. Het enkelvoud en de 2e pi. hebben

bij verba van het type vaka in de tweede syllabe een i, die

geen klankwijziging bewerkt. Deze i is waarschijnlijk langs ë uit

ai (go. habais) ontstaan. De Ie en 3e pi. hebben u resp. a naar

het voorbeeld van alle overige verba ; wat de a der 3e pi. betreft,

is echter de mogelijkheid niet uitgesloten, dat zij klankwettig

volgens § 146 aanm. is ontstaan. Ygl. § 344, 2.

Klankwijziging toonen hafa en segja in verschillenden graad.

Bij segja gaat de wijziging door het geheele praesenssysteem. Zij

is bewerkt door ^, die door jonge i gepalataliseerd is (§ 94).

Hafa heeft klankwijziging in het enkelvoud en bovendien naast

hefi , hefir de korte vormen hef^ hefr. Daar de tweelettergrepige

vormen klankwettig geen klankwijziging kunnen hebben, berust

deze op het voorbeeld der eenlettergrepige. Dit zijn vormen naar

de ia-conjugatie, waar ^-wijziging in het praesens regel is.

Aanm. 1. Er is geen grond, om aan te nemen, dat de ««-vormen van hafa

naar het voorbeeld van /le/Ja zouden zijn ontstaan. Ook liet wgerm. kent bg

sommige ^-verba ia-vormen (ndl. hebben met geminaat), en ook segja beeft —
minder gebruikelijke — korte vormen naast de lange.

Aanm. 2. Het ontbreken der geminatie bij segja heeft hierin zijn grond,

dat het woord geen oud ^-verbum is. De j ^ die vóór a en u optreedt, is vol-

gens § 183 ontstaan.

Aanm. 3. Van de overige verba dezer klasse Yolgi J)egja ^
'zwijgen' het

voorbeeld van segja (maar zonder korte vormen in het sing.). De andere gaan

in het praes. als vaka.

2. Conjunctief. De vormen stemmen met die der andere

klassen overeen. Zij beantwoorden klankwettig aan de Gotische

(habais).

Praeteritum en participium praeteriti.

§ 344. 1. Dat bij de meerderheid der verba de vormen niet

gelijk te stellen zijn met ags. hdefde , lifde , sagde , die zonder

tusschenvocaal gevormd zijn, blijkt uit unda (van una
, 'tevreden

zijn'), munda (van het praet. praes. muna § 347), waarin de con-

sonantengroep nd door syncope ontstaan is (vgl. § 192, 2, 2). De
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e (uit ai) der tweede stamsyllabe is dus vóór de syncope van korte

klinkers verkort en daarna gesyncopeerd (§ 159 aanm. 2). De
behandeling dezer praeterita, die afwijkt van die van vormen als

halladfa uit "^kallödö ^ hangt samen met de korte quantiteit der

eerste syllabe van de meerderheid dezer verba. Zie hierover

Tijdschr. ndl. T. en L. 39, 212 vv.

Aanm. 1. Zonder tussckenvocaal is gevormd keypta (waarnaast geen keyjp])a

voorkomt). Vgl. aanm. 3. Of langstammige praeterita als skolda van skolla^

'zweven' tot het type kei/pa behooren, of syncope hebben naar het voorbeeld

der kortstammige, is twijfelachtig.

Aanm. 2. In plaats van d treden d Jj t o^ volgens dezelfde regels als bij

de m-verba: /o5'.« , 'vasthangen'— lodda. vaka , ''waken'— vakpa ^ vakta. skorta^

'ontbreken' — skorta.

2. In het part. gaat de meerderheid der verba op -adr uit.

De vocaal der tweede syllabe ontbreekt 1. bij eenlettergrepige

verba, wier stam op a of ë uitgaat : ga , 'opletten' — gddr, Ijd
,

'leenen' (uit Hea
,
go. leiban)— lédr. tja , 'toonen' (go. teihan)—

tédr ^ fjddr. Maar trüa ^ 'gelooven'— trüat. 2. bij eenige verba op

consonanten, ten deele facultatief: horfa ^ 'omdraaien'

—

horft.

skorta , 'ontbreken' — skort. katipa — keyptr. hafa — hafdr
^

zelden (n.) hafat. segja — sagdr ^ soms (n.) sagat. spara — (n.)

sparat en spart, pegja — (n.) pagat
,
pagt. De vorm zonder a

stamt uit de verbogen casus (vgl. § 337, 3).

Eigenaardig is het optreden van a-vocalisme bij ai-verba. Daar

men moeilijk aan een zoo uitgebreiden invloed van kl. 2 kan

denken, moet a verkorting zijn van eene «, die in relatief on-

betoonde maar niet geheel zwaktonige positie uit ai ontstond

(§ 64, 2, 2. 146 aanm.). Dit toont, dat de tweede syllabe dezer

verba in het oern. zwaarder betoond was dan bv. de eindsyllabe

wödiiride^ waar germ. ai reeds toen tot e gecontraheerd was. Zie

Tijdschr. ndl. T. en L. 39, 215 vv.

Aanm. 3. Van kaupa hebben het praet. en part. ï-wyziging: kei/pta—
keyptr. De vormen berusten op contaminatie van een paradigma *keypa —
*kei/pj)a — *keyp})r (kl. 1) en kaupa - - *kaupta — ^kauptr (kl. 3).

Aanm. 4. De é van Udr^ téÖr berust op den invloed van het praesens.

Naast tcdr staat tjddr uit '^teadr.
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III. BIJZONDERE FORMATIES.

1. De praeterito-praesentia.

§ 345. Tot de eerste klankwij zigingsklasse behooren:

vita , 'weten' : veit—vitum—vissa—vitadr.

eiga ^ 'bezitten': d—eigum—dtta—dttr (§ 176, 1).

Hierbij het adjectief eiginn , 'eigen'.

§ 346. Tot de derde klasse behooren:

kunna , 'kunnen' : hann—kunnum—kunna— (neutr.) kunnat.

unna , 'liefhebben' : ann—unnum—unna— (neutr.) unnat , unt.

purfa , 'noodig hebben' : fiarf—purfum—purfta— [neutr.) purft.

Aanm. Praet. kunna
^
unna zijn uit ^kunpa ^*un])a ontstaan (§ 189\

§ 347. Tot de vierde klasse behooren

:

muna , 'zich herinneren' : man—munum—mund'a—munadr.

munu , 7nono (met onvaste u in beide syllaben), 'zullen' : mun
[mon)—munum (monom)—munda , mynda. Geen partic.

skulu , 'moeten' : skal—skulum—skylda , shulda.

Aanm. 1. Yan munu is in het praet. de vorm munda ^ van skulu skylda

(met y uit den conjunctief) de meest gebruikelijke.

Aanm. 2. Yan munu en skulu bestaan de infinitieven praeteriti mundu^

skyldu.

§ 348. Tot de vijfde klasse behooren:

mega , 'kunnen' : md—megum—mdtta— (neutr.) mdtt , megat

knqttu , 'kunnen' : knd—knegum—kndtta. Geen partic.

Aanm. 1. knqttu is een inf. praet. Een inf. praes. is van dit verbum niet

overgeleverd.

Aanm. 2. De vormen met e van mega stammen uit den conjunctief.

Knegum , kndtta zijn naar het voorbeeld van megum ,
mdtta gevormd. Het ver-

bum bevat oorspronkelijk geen g aan het einde, vgl. ags. cndwan^ gr. ytyrwfixö).
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2. Valda , 'oorzaak z g n'.

§ 349. Het praesens van valda flecteert als een sterk ver-

bum (Ie s. veld). Het part. luidt (neutr.) xaldit (<< -nt). Het

praeteritum heeft zwakken klanktrap en de uitgangen van het

zwakke verbum: olla {<^'^wulpa § 189); coni. ylla.

3. Fera, 'zgn'.

§ 350. Het praesens flecteert:

Sing. 1. 6771 PI. 1. erum

2. es, er, est, ert 2. erud

3. es, er 3. eru

In de 2e en 3e s. zijn de vormen met s in de oudste ij si.

handschriften heerschend; later zijn die met r alleen in gebruik.

Maar eR , er komt op steenen met de jongere runen herhaal-

delijk voor, en iR zelfs op den steen van Amle (ca. 600).

In de 2e s. is de vorm zonder t zeldzaam. Die met t is ont-

staan ten gevolge van de suffigeering van het pronomen. Uit

estu , ertu is est , ert geabstraheerd.

In de 3e s. is de t van den uitgang (go. ist) verloren. Hierbij

heeft ongetwijfeld de suffigeering van het pronomen es , er een

rol gespeeld (vgl. § 330). Uit '^ests (<^*est-es) werd in relatief

onbetoonde positie ess , es. Hiertoe werkte het voorbeeld van de

2e s., die toen es , er luidde, mee. (Arkiv 14, 232).

De regelmatig ontwikkelde vorm voor de 3e s. in sterktonige

positie zou Sst luiden met ^-wijziging volgens § 84, 1. De vorm

is (met i maar zonder t) komt voor op den steen van Möjebro

(6e eeuw) en bij herhaling in inscripties met de jongere runen.

Het praeteritum en part. worden van den stam van vera ge-

maakt (§ 324, 6).

Aanm. Enclitisch worden in oude handschriften en in poëzie de praesens-

vormen met elisie van e gebruikt: fiiist ^ d. i. pu est. J)az
^
pats = pat es.

hanns. vér rum. peirro. hverir ro. hverjar ro. Soms met verlies van r: Peir o.

Reeds Eggjum heeft nis , d. i. ni {i)s.
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4. Vilja , 'willen'.

§ 351. Het praesens luidt:

Sing. 1. vil ^ vilja

2. vill , vilt

3. vill

PI. 1. viljum

2, vilid

3. vilja

Part. praes. : viljandi.

De conjugatie is op een paar vormen na die van een kort-

stammig ^a-praesens. Afwijkend zijn alleen de Ie s. vilja, een

optatiefvorm (go. wiljan), en de 2© s. vilt, die te verklaren is als

ert (§ 350).

Het praeteritum luidt vilda (§ 192 aanm. 4). Het part. praet.

(neutr.) viljat. Daarnaast bestaat een adj. vildr, 'gewenscht'. Een

inf. praet. luidt vildu.

H. HET MEDIO PASSIVÜM.

§ 352. Voorbeelden : takask , 'genomen worden', kallask

,

'genoemd worden'.

De oudste ij si. handschriften geven, wanneer men afziet van

bijzonderheden, die uitsluitend de schrijfwijze betreffen, het vol-

gende beeld van de vervoeging:

Praesens.

Indicatief. Conjunctief.

Sing. 1. tqkumk kqllumk tqkumk kqllumk

2. 3. teksk kallask takisk kallisk

PI. 1. tokum(s)k kqllum(s)k takim(s)k kallim(s)k

2. takizk kallizk takizk kallizk

3. takask kallask takisk kallisk

Imperatief: 2e s. taksk , kallask, Ie. 2e pi. als ind.
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Sing. 1. tókumk

2. tókzh

3. tóksk

PI. 1. tókumfs)k

2. tókuzk

3. tókusk

207

toekumk kqlludiimk

tcekisk kalladisk

toekisk kalladisk

toekim(s)k kalladim(s)k

toekizk kalladizk

tcekisk kalladisk

Verba.

Praeteritum.

kqlludumk

kalladisk

kalladisk

kqlludum(s)k

kqlluduzk

kqlludiisk

Infininitief : takask , kallask.

Part. praes. : takandisk , kallandisk.

Part. praef. : takizk , kallazk.

§ 353. Deze vormen zijn ontstaan door aanhechting van de

pronominale vormen mik , sik en waarschijnlijk okkr achter de

actieve vormen van het werkv\roord.

1. Ie sing. De uitgang van de Ie s. ind. pr. is in het oern.

in het activum bij alle verba behalve de 2e. 3e zwakke klasse -u

geweest. Deze u is voor het gesuffigeerde pronomen mik bewaard.

De 3e zwakke klasse sluit zich hierin bij de overige verba aan.

De tweede zwakke klasse had oorspronkelijk waarschijnlijk ó

(vgl. § 341 aanm.), later a. Indien de aanhechting van het pro-

nomen geschied is, toen de vorm op ö uitging, dan is ö vóór m
tot o >» w verkort. Is de aanhechting later tot stand gekomen,

dan berust ook hier de u (in plaats van a) op aansluiting aan

andere klassen.

De Ie s. heeft niet, gelijk in het actief, analogische ^-wijziging

(alleens-verba hebben klankwettige i-wijziging: veljumk , dmmumk)^

daarentegen jongere w-wijziging, wanneer de vocaal der stamsyllabe

daarvoor vatbaar is.

De uitgang van de Ie s. coni. praes. en praet. was oorspron-

kelijk au. Yoor den uitgang, die met een consonant begon, is

daaruit, na contractie tot ö, u geworden (§ 147, 2).

De i van het pronomen mik is gesyncopeerd. Daarop heeft

zich in het praeteritum der sterke verba tusschen den slotmede-

klinker van het verbum en den uitgang -mk een svarabhakti-

klinker u ontwikkeld. De Ie s. kreeg zoodoende in de meeste
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gevallen een vorm, gelijk aan dien der Ie pi., en daarna heeft

zij zich, waar tusschen deze beide vormen alleen nog verschil in

stamklinker bestond, ook in dit opzicht bij de Ie pi. aangesloten.

Dus heeft de vorm in den ind. praet. het vocalisme van het plu-

rale: hudumk^ lukumk^ gqfumk in plaats van "^haudumk , *laukumk,

^gqfumk,

In de Ie s. van het praeteritum der zwakke verba staat oor-

spronkelijk ö (<< ö^). De u is hier te verklaren als in het prae-

sens der zwakke verba van de tweede klasse.

Aanm. 1. Naast vormen op -mk komen zeer zelden onder den invloed der

Ie pi. vormen op -msJc voor; zie onder 2.

2. Ie pi. De actieve uitgang is in den indicatief (praesens en

praet.) -wm, in den coni. -im. Met het gesuffigeerde pronomen

van de 1. dual. okkR wordt hieruit na syncope van o en verlies

van interconsonantische R in vormen, waar het pronomen als

subject volgde (als "^kallaffumklR] vit)^ een uitgang -umh ^ -imk.

Dit is in de oudste handschriften de uitgang in bijna de helft

der voorbeelden. De andere voorbeelden hebben -umsk , -imsk.

De s van dezen uitgang berust op den invloed der overige vor-

men van het verbum, waarschijnlijk onder den medewerkenden

invloed van een ouderen niet met zekerheid overgeleverden vorm

op -ums , -ims , waarin het pronomen niet in den dualisvorm

okkr, maar in den pluralisvorm oss (os) voorkwam.

A a n m. 2. Bij het ontstaan van den uitgang -msk (naast -mk) in de 1© pi.

heeft ongetwijfeld ook de omstandigheid meegewerkt, dat s voorkwam in den

uitgang -sk van de 3^^ pi. Daarentegen is een dergelyke invloed niet uitgegaan

van de 2^ en 3e s. op de Ie s. Hier werkte het verschil in uiterlijk tusschen

de heide vormen {tqkumk — teksk) zulk een analogische beïnvloeding tegen.

Bovendien stond in de Ie s. niet van ouds, gelijk in de 1© pi., naast den vorm

op -mk een op -ms.

3. De overige vormen gaan op sk uit. Hier is het pronomen

sik aangehangen ; de i is gesyncopeerd. Waar de actieve vorm

op een dentaal uitgaat, is deze bewaard; de uitgang is dan zk^

in de oudere handschriften gewoonlijk met etymologiseerende
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spelling. Voorbeelden uit Larsson's Ordförradet zijn :
2e pi. bipetsc,

girnetsc. geritsc. glepetsc. hr^pezc. part. praet. fafHtsc. faritzc.

helgatzc. helgazc. hafizsc. Yormen zonder dentaal zijn in de 2© pi.

zeer zeldzaam. Daarentegen 3e s. andasc. bersc. hl^sc. hysc. legsc.

fexc. 3e pi. dyliasc. 2e s. conj. dvelisc. 3e s. praet. barse. inf.

berasc. In de 2e s. is de R van den actieven uitgang door assi-

milatie verloren voor de s van den uitgang -sk.

Aanm. 3. In de 3© s. praes. wordt de vorm van de 2e s. gebruikt. Er zyn

geen aanwijzingen, dat hier de mediale vorm ontstaan zou zijn door toevoe-

ging van sk achter een actieven vorm op df of J). Want in tegenstelling met

de 2e pi. en het partic. is de uitgang in de oudere handschriften altyd -sk^

nooit -zk. Daarentegen is een dentaal, waarop de stam van het werkwoord uit-

gaat, bewaard : léze
, léizc , léisc

,
que])sc. quapsc

,
quatsc

,
quazc

,
quazk. hlyzc

(maar falsc
,
forse). Gaat de stam op nn uit, dan is een t ingevoegd volgens

§ 186, 2 : JiNzk
,
Jinze. faNze

,
fanzc , viNzlc (maar toch ook — analogisch

naar andere derde personen jil^lse
,
finsc). (Voorbeelden voor -zk na II ontbre-

ken in de oudste ij si. hss,). — (De 3e s. titrapetsc (1 maal) in Stockh. hom.

berust op een schrijffout; hier, in het praeteritum van een zwak verbum,

ging trouwens ook in het oern. geen dentaal vooraf.)

Aanm. 4. Naast formaties op mik
.^
ok(k)r

.^
sik hebben er mediopassieve

vormen bestaan, waaraan het pronomen in den datiefvorm i^miR , '^siK) was

aangehangen. Hieruit zijn in hoofdzaak de oostn, vormen op s ontstaan. In

de oudste ij si. handschriften komen enkele vormen op s voor (zie Larsson's

Ordförradet) : inf. haldas. svnas. snuas. 3e s. gen,s. lyes. syndes. Of dit herinne-

ringen aan de in het oostn. geldende formatie zijn of abstracties uit vormen

als dragsto (zie § 354, 2), is onzeker. Een vorm van de Ie s. op *miR zou

kollom kunnen zyn, die Stock hom. 81, 17 voor de Ie pi. gebruikt is.

§ 354. De in § 352 aangevoerde vormen ondergaan in

de periode der schriftelijke overlevering belangrijke verande-

ringen.

1. In de vormen op -zh gaat h verloren. Zoo ontstaat er een

uitgang -z naast -sk., en deze uitgangen worden een tijd lang

dooreen gebruikt, terwijl in sommige handschriften -zk daarnaast

ook nog voorkomt. Reeds de oudste handschriften kennen voor-

beelden voor -z: hraetstu^ miNzpu., miNztii
^ waar het pronomen

volgt, maar ook reeds inf. annaz (Reykj. mald.). 2e pi. laTez.

14
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3e s. litz. Omstreeks 1200 heeft -sk nog verreweg de overhand;

zoo in AM 619 4°. (norsk hom.), waar bv. p. 76 driemaal -se

heeft tegenover éénmaal -z^ en het blad in den palaeographischen

atlas vijfmaal -se tegen éénmaal -z. Zoo heeft ook AM 325 4°

(ijsl. Ie helft 13e eeuw) regelmatig -se. Omstreeks het midden

der eeuw is -z heerschend ; de cod. reg. der Edda heeft bijna

uitsluitend -z'^ maar de Ie s. gaat nog op -mk uit. Later is ook

de uitgang der Ie s. (en pi.) -mz] eindelijk kan de Ie s. den

vorm der 2e en 3e aannemen: tekz ^ kallaz] in het nijsl. is dit

gebruik regel (alleen -st voor z volgens 2).

2. Naast den vorm op -z komen vormen op -zt , -st op. De oor-

sprong dezer vormen ligt ver terug. De oudste ijsl. hss. kennen

verscheidene voorbeelden met s vóór het pronomen der 2e sing.

:

dragstv (AM 645). iprastu. hrsetstu , snüstü (Stock. hom.). Uit

zulke vormen en andere als 2e s. kallaztu <C kallaz pu ; kalliztré

<C kalliz pér werd een uitgang -st , -zt geabstraheerd ; zoo reeds

Stock. hom. eystostpso. part. neutr. mtNzt (d. i. mint -f- st of zt).

Norsk hom. nalgast (144, 25). haelgast (142, 7). In de volgende

periode blijft -st sporadisch voorkomen (bv. AM 519 4°. (ca. 1300)

regelmatig -z maar (op het blad in den palaeogr. atlas) heitast).

Later neemt deze vorm toe en wordt in het nijsl. de eenige ge-

bruikelijke.

Aanm. Het blijkt uit bovenstaande voorbeelden, dat -st in de overlevering

niet jonger is dan -zt. Toch is -st voor een deel uit -zt ontstaan, zoodat zelfs

de vraag gewettigd is, of niet het veel voorkomende -zt op herstel van z naar

vormen zonder volgende t berust. De vorm op --s^kan echter voor een deel

ook direct uit dien op -sJc -\- volgend pronomen ontstaan zijn. Uit kystosk pau

werd *kystostau , daarna met herstel van p in het pronomen cystostpav.

IIL ANDERE YERBAALYORMEN MET GESUFFIGEERDE

PRONOMINA EN ADVERBIA.

§ 355. In het on. staat van den vroegsten tijd af dikwijls

het pronomen, dat subject is, achter het verbum. Wanneer het

dan in den zin geen toon heeft, wordt het enclitisch gebruikt
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en veelal in meerdere of mindere mate in den verbaalvorm

geïncorporeerd. Deze samenvoeging kan veranderingen, zoowel

in den vorm van het verbum als van het pronomen ten gevolge

hebben, en het kan ook gebeuren, dat het pronomen niet meer

als zoodanig gevoeld wordt en daarom voor of achter den

nieuwen vorm herhaald wordt.

Gelijk het pronomen, dat subject is, wordt ook dikwijls het

ontkennend bijwoord -a , -at gesuffigeerd. Door combinatie van

verbum, pronomen en bijwoord ontstaan een reeks vormen, die

vooral in poëzie zeer gebruikelijk zijn.

De sterkste ontwikkeling toonen de vormen van de Ie s. ; dan

volgen die van de 2e s. ; minder talrijk zijn die van de 3e s.,

het minst die van het plurale.

§ 356. Yerbindingen van de Ie s.

1. Het pronomen volgt op het verbum zonder verandering in

een der beide woorden : verd ek. kalla ek. Aaneengeschreven reeds

Stentofta: snuhekA.

2. De e van het pronomen wordt gesyncopeerd : pagpac.

hugpac. hefic. emc. Zoo reeds oern. haitika (Bracteaat Sjsell.

Stephens 57).

Het pronomen heeft dikwijls den vorm op g : hardag. fylgdag.

3. De vocaal, waarop de verbaalvorm uitgaat, wordt gesynco-

peerd : d^tlik , 8etlig.

4. De consonant aan het einde van den verhaalvorm onder- ^j^^iM-^
gaat verandering door de aanraking met de k van het pronomen : \xf^

^^ ^
'

hykk <i hggg ek.

5. Het pronomen wordt vóór het verbum herhaald : ec deildac.

ec freistapac. ec vissac. ec Mg (<C ec ld eg). Oern. ek hateka.

ek haitega.

6. Achter het pronomen wordt een der partikelen -«, -at aan-

gehangen : fanca {fann ek a). emkat. varpcat. Met syncope in het

verbum, niet in het pronomen: kalliga. gerpiga.

7. Vóór of na de onder 6 genoemde groep wordt het pronomen
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herhaald : emkat ec. hnacat ec. hnecap ec. dcka ek. ek dcka. sékka

ek. (In de drie laatste voorbeelden verlenging van k volgens

§ 218). Met g in het geïncorporeerde pronomen: poriga ec.

myndiga ec. gerpiga ^c (<C gerpa eg a ec).

8. Ook het tweede pronomen wordt geïncorporeerd en onder-

gaat syncope. Bij tweelettergrepige verhaalvormen ondergaat het

verbum syncope (zie onder 6) : stdodvigac. biargigac. vildigac.

9. Yóór de onder 8 genoemde groep wordt het pronomen

herhaald : ec mattigac.

Aanm. 1. In de oern. vormen snuhekA ^ haiüka
^ hateka ^ haitega is de

aan liet einde staande a de slotvocaal van het pronomen.

Aanm. 2. Zie over woorden van het type kalliga
.^

gerpiga Arkiv 13, 224 vv.

§ 357. Yerbindingen van de 2e s.

1. Het pronomen wordt gesuffigeerd. Daarbij kan de p als

p d d t optreden en de ü wordt verkort (vgl. § 291 aanm. 2).

Gaat de verhaalvorm op een dentaal uit, dan heeft dikwijls ver-

eenvoudiging plaats. In de mediale vormen komen de § 354 be-

sproken veranderingen tot stand. Yoorbb. : er tu. dtpu. svaltzpv.

hrioTv. kiostpv. nalgazstv. kvepv. verpv. mundu (<C munt pü),

skaldu. praet. tsogtv (<C tgggt pü). haltv (<C hald pü).

2. De vocaal van het pronomen wordt geheel als een

zwaktonige klinker behandeld en kan als o optreden : teygdo.

mindo.

3. De partikel -a , -at {-ad) wordt achter den verhaalvorm

gesuffigeerd : mseltira , soms met een ontkennend né er voor

:

ne dttad.

4. Aan den ontkennenden vorm op -a, -at wordt het pronomen

aangehangen : hr^tscattv. ertattu. teygiatv. Idtapv. póttisca pv.

vaNtattv. callarapv.

5. De vorm van het werkwoord kan hierbij veranderingen

ondergaan: scalattv (maar skalt). manna pv (maar mant), varattu.

§ 358. Yerbindingen van de 3e s.

1. De partikel -a, -at wordt aan den verhaalvorm aangehangen:
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scala, flygra, verprat. kaNat. qvapat. munap. scripiat. reNia.

Met voorafgaand né (ne): ne kqmrap, ne Icomscat.

Aanm. 1. Het gebruik van né vóór vormen op -a -at is de voortzetting

van een ond gebruik. Immers -a.,-at (uit *«f//, 'een') ontleent de negatieve

beteekenis aan de oorspronkelijke verbinding met eene voorafgaande ont-

kenning.

2. De a van -at vs^ordt geëlideerd : sct/lit. haldit. sagdit, ne

striddit.

3. De r van den verhaalvorm gaat verloren: piccia ^ d. i.

piccir - a. verpa, d. i. ver^r - a.

Aanm. 2. De vorm zonder r, waarachter a is aangehangen, is een oude

vorm van de 3e s. ; zie § 330 aanm. 1. ^

§ 359. Verbindingen der pluralis-vormen.
j

1. In de Ie pi. der actieve verhaalvormen wordt, wanneer een -"^

der pronomina vit , vér volgt, de m van het verbum in den regel

weggelaten : bjód'u vit, hudu vér.

Aanm. 1. De oorzaak van dit verschijnsel kan voor een deel gezocht

worden in eene assimilatie van v aan voorafgaande m. Uit biidum vér werd

budum mér > budumér
.^
wat kon worden opgevat als budu niér\ daarop werd

de — insgelijks nog bestaande — vorm vér in plaats van mér gezet. De

vormen «2?ï , mér komen in het onoorw. voor. Meegewerkt hebben zeker de

vormen van de 2ö en 3e pi. hudu Jiér (zie onder 2) en budu ])eir.^ waaruit zich

de voorstelling ontwikkelde, dat de pluralis-vormen van het verbum vóór het

pronomen een eventueelen consonantischen uitgang afwierpen.

2. In de 2e pi, der actieve verhaalvormen wordt, vv^anneer

een der pronomina pit
,
pér volgt, de 9 van het verbum in den

regel weggelaten : hjéjdi pit, hudu pér.

Aanm. 2. Budu pér is uit hudud ér ontstaan. De d werd opgevat als

behoorende tot het pronomen. Nu worden de vormen ]nt en })ér ook gebruikt,

wanneer de verhaalvorm volgt; deze laatste behoudt dan d\ pil bjódid.

Jjér budud

.
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3. Aan de verbaalvormen van de Ie, 2e en 3e pi. wordt de

partikel -a -at {-ap) aangehangen, dikwijls met verlies der a van

-at. In de 2e pi. kan 9 verloren gaan : Ie pi. ^ttima. 2e pi. (dual.)

Urpva ip. 3e pi. skyldóat, hnegop. ne mattvp. ne scyldop. forop.

bitap.

Aanm. 3. Een vorm als Urjbva ij) toont, dat voor het taalgevoel een regel

op weg is geweest, zich te ontwikkelen, die luidde: voor enclitische woorden

werpt de tweede plurale de d van den uitgang af. Deze regel was uit ver-

bindingen als budu J)ér geabstraheerd.

Aanm. 4. Ook de partikel -gi
^ 'niet', kan, naar het schgnt, aan een ver-

haalvorm gesuffigeerd worden: hlypigi (Cod. reg. p. 90).

§ 360. Het pronomen van de Ie s. kan in den datief of

accusatief gesuffigeerd worden achter een verhaalvorm van de

3e s. of pi., waarvan het pronomen als direct of verwijderd object

afhankelijk is. De vocaal van het pronomen is dan gesyncopeerd,

en de r van den verhaalvorm, voorzoover deze op r uitgaat, is

verloren. Er ontstaan dan vormen, die het uiterlijk hebben van

een Ie s. med. Het oorspronkelijk syntactisch verschil tusschen

vormen op -m (uit -mK) en -mh is niet bewaard. Yoor-

beelden : verpmnk., d. i. verpr mér (of mik). Iqgdumk yfir^

d. i. lag^i yfir mik. vgrumk = varir mik. stqndumk = stendr

mér. stódwnk = stódfu mér. vórum = vq7^u mér. hqfumk en

hqfum = hefr mik. Yooral vqrumik) , erum{k) komen zeer dik-

wijls voor.

Aanm. 1. De vormen erumk , erum zijn, wat de tweede syllabe betreft, klank-

wettig ontstaan uit er mik ^ er *meR{*miR)^ door ontwikkeling van een u vóór

de m^ nadat deze ten gevolge van de syncope in het pronomen in interconso-

nantische positie was komen te staan (vgl. § 353, 1). Evenzoo de betrekkelijk

veelvuldig voorkomende vormen van sterke verba : praes. ^verp(r)mk ]> verpmnk.

praet. ^fell-mk ^ fellumk. De zeldzame vormen op -umk voor de 3° s. van

zwakke verba z^n analogieformaties. Wat den klinker der eerste syllabe betreft,

richten de vormen zich naar de mediale op -mk^ dus buÖumk^ urdumk in plaats

van *baudumk , ^vqrdumk {baud ,
varÖ mér). aukumk= eykr mér. Echter gqfumk

= gaf mér met korte q.

Yoor de 3e pi. komen, afgezien van erum{k) , vormen op -rii
,
-mk alleen voor
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bg het praeteritum : bitumik). Deze vormen zgn regelmatig uit eru ^ bitu -{-

mR ,
mk ontstaan.

Aanm. 2. De vormen van de 3e s. en pi. op -w , -mk zijn alleen in poëzie

gebruikelyk. Voorzoover zij later nog voorkomen ontwikkelen zij zich als de

passieve vormen; in plaats van k treedt z^ eindelijk st (§ 354). Zie Koek,

Arkiv 35, 55 vv.

Aanm. 3. Soms worden in poëzie vormen op -mk voor de 1© s. act. gebruikt:

rqdumk = rsed ek. hétumk = hét ek. Dit gebruik berust op den invloed van het

mediopassivum. Zie Falk, Anz. f. d. Alt. 18, 193.
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skapliga Sallskapets i Uppsala förhandlingar 1904— '06).

II. UITGAYEN EN BESPREKINGEN.

Bugge, Norges Indskrifter med de seldre Runer. Udgivne

for det nord. historiske kildeskriftfond. Christiania 1905 vv.

(Geciteerd als Indskr.).

"Wordt voortgezet door M. Olsen.

Bugge, Norges Indskrifter med de yngre Runer. (2 afleve-

ringen). Kristiania 1902. 1906.

S. Sö der berg en E. Br at e, Ölands runinskrifter. Stock-

holm 1900—1906.

Br at e, Östergötlands runinskrifter. Stockholm 1911— '13.

O. von Friesen, Svenska runurkunder. Uppsala 1905.

O. von Friesen, Upplands runstenar Uppsala 1907.

dez., Upplands runstenar Uppsala 1913.

Wimmer, De danske runemindesmserker. K0benhavn 1895

—

1908. Geciteerd als DRm.
Eene kleine handuitgave van dit werk door Lis Jacobsen verscheen in

Kopenhagen 1914 (geciteerd als haandudg. resp. Hu.).
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W immer, 80nderjyllands runemindesmaerker Khvn. 1901.
o

Wimmer, D0befonten i Akirkeby Kirke Khvn. 1887,

Gr. Stephen s, Handboek of the old-northern Runic Monu-

ments of Scandinavia and England. London en Kopenhagen 1884.

Yeel afbeeldingen; de tekst is geheel verouderd.

Zie ook de behandeling van oern. inscripties in J^oreen's Altn.

Gramm. en vooral in Jóhannesson's Frumnorrsen Malfrae^i (vgl.

onder III, i).

Gepuncteerde runen in handschrift (§ 12).

Det Arnamagnseanske Haandskrift n°. 28 8^^, Codex Runi-
cus. Khvn. 1877 (fotolithographische afdruk).

Verklaring der inscripties behalve in de genoemde

uitgaven in talrijke opstellen en enkele afzonderlijke vlerken,

waarvan hier genoemd mogen worden: Bugge in Tidskrift for

Philologi og Psedogogik dl. 7 en 8, in Aarb0ger 1871. 72. 84.

1900. 1905, in Arkiv 8. 13. 15. 18. Magnus Olsen in

Aarb0ger 1907, in Kristiania Yidenskabs-Selskabs Forhandlinger

1907. 08, in Bergens Museums Arbog 1909. 1911, in Danske Stu-

dier 1906, in Maal og Minne 1909, in Festschrift f. Wilhelm

Thomsen (Leipzig 1912), in Edda 5, in Arkiv 33. O. von
Friesen in Uppland II (1907), in Fornvannen 1909. 1911. 1912,

in Runorna i Sverige, üppsala 1915. Brate in Arkiv 14. 31. 35.

Bugge, Der Runenstein von Rök in Östergötland. Stockholm

1910. (Geciteerd als Bugge, Rök). (Zeer belangrijk).

Over IJslandsche runen : Björn Magnusson Olsen, Runeme
1 den oldislandske literatur Khvn. 1883. F. Jónsson in Aar-

b0ger 1910. Kalund, Aarb0ger 1882. Björn Ólsen, Arbók

hins islenzka fornleifafélags 1899.

Over het gebruik van runen in handschriften P. G. Thorsen,
Om runernes brug til skrift udenfor det monumentale. Khvn.

1877 (samen met Codex Runicus).
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IL

HANDSCHRIPTEIS^.

De belangrijkste verzamelingen van ijsl. en noorw. hand-

schriften zijn:

1. De Arnamagnaeaansche verzameling, stammend

van den IJslandschen geleerde Arni Magnüsson (1663— 1730),

op de Universiteitsbibliotheek te Kopenhagen. (De handschriften

worden geciteerd met de letters AM).

2. De verzamelingen op de koninklijke bibliotheek te

Kopenhagen ('gamle samling' en 'ny samling'). De hiertoe be-

hoorende handschriften heeten codices regii.

3. De verzameling van De la Gardie op de Universiteits-

bibliotheek te üpsala (codices Upsalienses).

4. De verzameling op de koninklijke bibliotheek te

Stockholm (codices Holmiani).

Van alle vier verzamelingen zijn catalogi in druk uitgegeven.

Eene vijfde verzameling, die alleen betrekkelijk jonge hand-

schriften bevat, bevindt zich in de bibliotheek van het Islenzk

Bókmentafélag te Reykjavik.

Enkele der oudste ijsl. handschriften, ten deele nog tot de

12e eeuw behoorende, zijn:

Reykjaholts maldagi, een inventaris van kerkelijke goe-

deren te Reykjaholt, geschreven door verschillende handen,

uitgeg. in lithographischen afdruk in de werken van het Sam-

fuld g. n. 1. 1885.

Stockholmer Homiliubók, Cod. Holm. 15 4°, uitgeg.

door Wisén, Lund 1872. (Gleciteerd als Stockh. hom.)

Rimbegla, een gedeelte van cod. reg. 1812 gamle samling,

uitgeg. in de werken van het Samfund g. n. 1. door L. Larsson 1883.

Physiologus- fragmenten in cod. AM 673 4°, voor het
o

grootste gedeelte uitgegeven door Dahlerup in Arb0ger 1889;

een kleiner stuk door L. Larsson in Zschr. f. d. Altertum 35
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Het oudste deel van cod. AM 645 4°, uitg. door L. Larsson,

Lund 1885.

Elucidarius- fragment in AM 674 4°, in photolithographi-

schen afdruk uitg. door de commissie voor het Arnamagnaeaansche

legaat, Khvn. 1869.

Yan de oudste noorw. handschriften mogen hier genoemd worden:

Drie stukken van legenden, AM 655 4°, fragm. 9, uitg. door

Unger in Heilagra manna sögur I, 269— 71. II, 207— 9, en in

Postola sögur p. 823— 5.

Drie stukken van de oude Grulafingswet, AM 315 f. fol.,

uitgeg. door Gr. Storm in Norges gamle love. Christiania 1885.

Yier stukken van dezelfde wet, Fragm. 1 B in het rijks-

archief te Kristiania, uitg. door Keyser en Munch, Norges gamle love

II, 495—500. Chria. 1848 (vgl. deel III, facsimile XIII—XY).
Grammei Norsk Homiliebog, AM 619 4°, uitg. door

C. R. Unger, Chria. 1864. (Gleciteerd als Norsk hom.)

Een hulpmiddel van den eersten rang bij de studie der hand-

schriften uit verschillenden tijd is:

Palseografisk Atlas, Oldnorsk-Islandsk Afdeling. Udgivet

af kommissionen for det Arnamagnseanske legat. Khn. Kria. 1905.

IIÏ.

SPRAAKKUNST.
I. KLANK- EN VORMLEER.

Wimmer, Fornnordisk Formlara. Svensk, omarbetet upplaga.

ijuna 10 4 4. Thans in vele opzichten verouderd.

Holthausen, Altislandisches Elementarbuch. Weimar 1895.

Kahle, Altislandisches Elementarbuch. 2e omgewerkte uitgave

door Heusler. Heidelberg 1913.

Yeel uitvoeriger en oorspronkelijker dan deze boeken is:

Nor een, Altnordische Grammatik I. Altislandische und alt-

norwegische Grammatik. 3^ uitg. Halle 1903. (Greciteerd als

Noreen, Gramm.)
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No re en, Abriss der altnordischen (altislandischen) Grammatik.
2e nitg. Halle 1905 (kort).

No re en, Geschichte der nordischen Sprachen. 3e uitg. Strass-

burg 1913 (in Grundriss der germ. Philologie). (Geciteerd als

Noreen, Spr.)

Het oern. is afzonderlijk behandeld in:

A. Jóhannesson, Frumnorrsen Malfrse^i. Reykjavik 1920.

Grammatische behandeling van enkele geschriften in

:

L. Larsson, Studier over den Stockholmska homilieboken.

Lund 1887.

E. Wadstein, Fornnorska homiliebokens Ijudlara. Upsala 1 890.

Yan buitengewone beteekenis voor de on. taalgeschiedenis zijn

de werken van Axel Koek, ofschoon zij in de eerste plaats

over het Zweedsch handelen. Hier mogen genoemd worden

:

Sprakhistoriska undersökningar om svensk akcent. Lund
1878— '85.

Undersökningar i svensk sprakhistoria. Lund 1887.

Studier öfver Fornsvensk Ljudlara. Lund 1882—'86.

Die alt- und neuschwedische Accentuierung. Strassburg 1901

(geciteerd als Koek, Accentuierung).

Svensk Ljudhistoria. Lund en Leipzig 1906 vv. (geciteerd als

Ljudhist.)

Yan dit standaardwerk zijn tot nu toe drie en een lialf deel verschenen.

Umlaut und Brechung im altschwedischen. Lund en Leipzig

1911— 16 (geciteerd als Umi. u. Br.).

Yoorts een groot aantal opstellen van denzelfden geleerde in

verschillende tijdschriften, met name in het Ark. f. n. Fil.

II. SYNTAXIS.

Lund, Oldnordisk Ordf0jningsl8ere. K0benhavn 1862.

Nygard, Eddasprogets Syntax. Kristiansand 1865—'67.

Nygard, Norr0n Syntax. Kristiania 1905 (voortreffelijk).

Eene korte behandeling der syntaxis bieden ook de Elementar-

bücher van Holthausen en van Kahle-Heusler (III, i).
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lY.

WOORDENBOEKEN.

I. ALGEMEEN.

Möbius, Altnordisches Glossar. Leipzig 1866.

Betrekkelijk kort maar zeer bruikbaar voor beginstudie.

Cleasby en Yigfusson, An Icelandic-English Dictionary.

Oxford 1874.

Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog. 2e uitg. 3 din.

Kristiania 1886—'96. (Geciteerd als Fritzner).

Een werk van den eersten rang.

Hsegstad en Torp, Q-amalnorsk Ordbok. Kristiania 1909.

Omscbriiving der beteekenis in Landsmal; vooral bestemd voor Noorwegen.

Yan groote waarde voor de lexicographie zijn de aanvullende

verzamelingen van Jon j?orkelsson, onder den titel Supple-

ment til islandske Ordb0ger. Reykjavik 1876. Anden Samling

(2e uitg.) Khvn. 1895. Tredje Samling Reykjavik 1890—'97.

Fjerde Samling Khvn. 1899.

Den v^oordenschat (en alle woordvormen) der oudste hand-

schriften behandelt:

L. Larsson, Ordförradet i de alsta islanska handskrifterna.

Lund 1891. (Geciteerd als Larsson's Ordförradet).

Zeer belangrijk voor orthograpbie en klankleer.

II. VOOR DE POËZIE.

Sv. Egilsson, Lexicon Poëticum antiquae linguae septen-

trionalis. Hafniae 1860.

Eene tweede, geheel nieuw bewerkte uitgave in het Deensch,

met den ondertitel 'Ordbog over det Norsk-Islandske Skjalde-

sprog' gaf Finnur Jónsson uit, Khvn. 1913—'16.

III. UITSLUITEND VOOR DE EDDA.

Gering, Wörterbuch zu den Liedern der Edda. Halle a. S. 1903.

Behoort bg de tekstuitgave van B. Sijmons.
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Gering, Glossar zu den Liedern der Edda. Paderborn 1887.

(Herhaaldelijk herdrukt).

Behoort bij de tekstuitgave van Hildebrand—Gering.

IV. NIEUW-IJSLANDSCH.

Ge. T. Zoëga, islenzk—Ensk Or^abók. Reykjavik 1904.

Oud- en Meuw-IJslandsch

:

Jon Olafsson, Or^abók islenzkrar tungu. (Slechts één afleve-

ring (d-dcetlun) verschenen). Reykjavik 1912.

y. ETYMOLOGIE.

Een IJslandsch etymologisch woordenboek bestaat niet. Voor

het JNToorweegsch

:

Falk en Torp, Norwegisch-Danisches Etymologisches Wörter-

buch. Heidelberg 1910—'11. (Greciteerd als Ealk en Torp).

Yerbreede Duitsche bewerking van een oorspronkelyk in het Noorsch uit-

gekomen werk. De woordenschat is die van het Noorweegsche, in zijn oor-

sprong hoofdzakelijk Deensche, bymal.

Torp, Nynorsk etymologisch Orbok. Kristiania 1915— 19.

De woordenschat is die van het landsmal. Veel materiaal, dat in het vorige

werk ontbreekt.

V.

TEKSTEN MET GLOSSARIUM.

Wimmer, Oldnordisk Lsesebog. Khvn. 1870.

(Herhaaldelijk herdrukt).

Möbius, Analecta Norroena. 2e uitg. Leipzig 1877.

Tamelijk rijk aan inhoud. Het woordenregister is kort maar kan gebruikt

worden te samen met Altnord. Glossar van denzelfden schrijver (IV, i).

Holthausen, Altislandisches Lesebuch. Weimar 1896.

Tweede deel van zijn 'Lehrbuch', waarvan het eerste deel den titel 'Elemen-

tarbuch' draagt (III, i).

Een paar stukjes in het Elementarbuch van K a h 1 e

—

ïïeusler (III, i).
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Heusler, Zwei Islandergeschicliten, 2e iiitg. Berlin 1913.

Yolsungasaga, uitgeg. door Ranisch. 2e onveranderde uitg.

Berlin 1908.

Gunnlaugssaga ormstungu, uitg. door Mogk, 2e uitg.

Halle a. S. 1908.

Eene uitgave der Gunnlaugssaga met Nederlandscli glossarium door Dr. W.
van Eedenisin voorbereiding.

De teksten der Altnordische Sagabibliothek (Halle a. S.) kunnen

in hoofdzaak met behulp van Möbius' 'Glossar' gelezen worden.

TL

ENKELE BELANGIPJJKE UITGAYEN.

I. REEKSEN.

De werken van het Samfund til udgivelse af gammel
nordisk literatur te K0benhavn. (Geciteerd als Samfund

g. n. 1.).

De uitgaven van Oldskrift-Selskabet te Khvn.

De uitgaven van Kommissionen for det Arnamag-
nseanske legat.

De uitgaven van het Islenzk bókmentafélag.

II. AFZONDERLIJKE WERKEN.

1. Skaldenpoëzie.

Den norsk-islandske Skj aldedigtning, udg. af kom-

missionen for det AM. legat ved Finnur Jónsson. Khvn. en

Kria. 1912— '15.

2. Edda.

Bugge, Norroen Fornkvse^i. Christiania 1867.

Nog steeds onovertroffen.

B. Sijmons, Die Lieder der Edda. Herausgegeben und erklart.

Halle a. 8. 1906.

Toepassing van Sievers' metrische theorieën op de Edda. Het tweede deel

(de commentaar) is niet verschenen.
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F. Detter en R. Heinzel, Ssemundar Edda. Leipzig 1903.

(2 dln. met commentaar).

Conservatief en zeer rijk aan inhoud maar kritiekloos.

Phototypische uitgave van den Codex regius der Edda (gamle

kgl. Samling 2365 4°) in de werken van het Samfund g. n. 1.

Kleine uitgaven: Finnur Jónsson, Halle 1888. dez.,

Reykjavik 1905. Hildebrand, Paderborn 1876 (latere bewer-

kingen door H. Gering). (Tekstconstructie zeer willekeurig, maar

opgave van talrijke conjecturen). JSTeckel. Heidelberg 1914.

3. P r o z a.

Yan de tallooze belangrijke werken kunnen hier slechts een

paar genoemd worden.

1. Mythologie en verskunst.

Snorra Edda. Arnamagnaeaansche uitgave, Khvn. 1848— '87.

Eene kleinere uitgave door Finnur Jónsson, Khvn. 1900.

2. IJslandsche geschiedenis.

Islendinga sögur Khvn. 1843— '89.

Moudt in: Landnamabók en een reeks belangrijke familiesaga's.

Landnamabók, afzonderlijke uitg. in 3 redacties in de

werken van het Oldskrift-Selskab. Khvn., 1900.

Biskupa sögur, Kaupmannahöfn 1858—'78, in de werken

van het Islenzk bókmentafélag.

Een aantal familiesaga's zijn in critische uitgaven verschenen

in de werken van het Samfund g. n. 1. en in meer populaire

uitgaven met verklarende annotaties in de Altn. Sagabibliothek (Y).

Yoorts in afzonderlijke uitgaven.

Sturlunga-saga, uitgeg. door Kr. Kalund in de werken

van het Oldskrift-Selskab. Khvn. 1906— '11.
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3. Noorweegsche en Deensclie geschiedenis (Konungasogur).

Het belangrijke werk van Snorri Sturluson, ïïeimskringla
in de werken van het Samfund g. n. 1. door Finnur Jónsson.

Fornmanna Sögur. 12 dln. Khvn. 1825— '37. Uitgave van

het Oldskrift-Selskab.

Een reeks konungasogur in verschillende redacties.

Flateyjarbók, uitg. door Unger. 3 dln. Christiania 1860— '68.

Codex Frisianus, uitg. Unger. Christiania 1871.

Beide uitgaven houden een reeks konungasogur in volgens één handschrift.

Bovendien een aantal uitgaven van enkele werken.

Tot de belangrijke uitgaven van geheele omvangrijke hand-

schriften behoort ook die van ïïauksbók (inhoud gemengd)

(A.M. 371. 544. 675 4°). Khvn. 1892— '96. Uitgave van het

Oldskrift-Selskab.

4. Komantische saga's en verhalen, berustend op

poëtische bronnen.

Fornaldar sögur Nor^rlanda utgefnar af C. C. Rafn.

Kaupmannahöfn 1829—'30. Uitg. van het Oldskrift-Selskab.

Bugge, JSTorroene skrifter af sagnhistorisk Indhold. Kris-

tiania 1863—'73.

Een deel derzelfde saga's. De meeste van deze zgn later in kritische uit-

gaven afzonderlek verschenen.

Saga f>i^riks konungs af Bern, udg. af C. R. Unger.

Christiania 1853.

Dezelfde saga is uitgegeven door Bertelsen in de werken van

het Samfund g. n. 1.

Nederduitsche redactie der heldenpoëzie in Oudnoorsche bewerking.

5. IJslandsche wetboeken.

aragas. AM n°. 351 fol. Skalholtsbók. Khvn. 1883.

Gragas. AM n^ 334 fol. Sta^arhólsbók. Khvn. 1879.

Beide uitgegeven door het AM. legaat.

15
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Til.

DE TAAL DER KOLONIËN (BEHALVE IJSLAND).

I. F^R0SCH.

Hammershaimb, Faeröiske kvseder I—^11, Khvn. 1851—'55

(werken van het nordiske Literatur-Samfund).

Hammershaimb, F8er0sk Anthologi I—II, Khvn. 1891

(Werken van het Samfund g. n. 1.). Deel II glossarium door

J. Jacobsen.

J. Jacobsen, F8er0ske Folkesagn og ^ventyr. Khvn.

1898—1901 (Werken van het Samfund g. n. 1.).

A. C. Evensen, F0roysk ordabók, Torshavn 1905 vv.

II. BRITSCHE EILANDEN.

J. Jacobsen, Det norr0ne sprog pa Shetland, Khvn. 1897.

dez., Etymologisk ordbog over det norr0ne sprog pa Shetland.

Khvn. 1908 vv.

dez., Shetlands0ernes stednavne, in Aarb0ger 1901.

M. O Is en, Tre orkn0ske runeindskrifter (Chria. Yidensk-Selsk.

Forhandlinger 1903).

dez.. Om sproget i de manske runeindskrifter (Chria. Yid.

Selsk. Forh. 1909).

Br at e, Runinskrifterna pa ön Man (Fornvannen 1907).

TUL
LITTERATUURGESCHIEDENIS.

Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske litteraturs

historie. I—III. Khvn. 1894—1902.

dez., Den islandske litteraturs historie tilligemed den old-

norske. Khvn, 1907.

E. Mogk, Norwegisch-islandische Literatur, in den Grundriss

der Germ. Philologie, 2e uitg. dl. II p. 555—923.

Yeel bruikbaars bevat ook de inleiding van

R. Meissner, Die Strengleikar. Halle a. S. 1902.
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IX.

GESCHIEDENIS. GEOGIRAPHIE. ARCHEOLOGIE.

Munch, Det norske Folks Historie. I—YIII. Chria. 1852—'63.

J. E. Sars, Udsigt over den norske Historie. Chria. 1877.

(Meuwe uitg. in Sars' Samlede Vaerker. Kria. en Khvn. 1911).

Bogi Th. Melste^, Islendinga saga. I—IL Khvn. 1903—'10.

(Werken van het isl. bókmentafélag).

K. Kalund, Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse

af Island. Khvn. 1877— '82.

Sophus Muller, Nordische Altertumskunde. I—II. Strass-

burg. Trübner 1897— '98.

O. Montelius, Kulturgeschichte Schwedens. Leipzig 1906.

Y. Gu^mundsson u. K. Kalund, Sitte, Skandinavische

Yerhaltnisse, in Grundriss der germ. Phil. 2e uitg. dl. III

p. 407—479.

X.

TIJDSCHRIFTEN.

Arkiv f. nordisk Filologi. Deel I—lY uitg. door

G. Storm, Christiania 1883— '86; deel Y vv. door A. Koek,

Lund 1887 vv. (Geciteerd als Arkiv resp. Arkiv f. n. fil.)

Aarb0ger for nordisk Oldkyndighed og Historie,

udg. af det kong. nord. Oldskriftselskab. Khvn. 1866 vv. (Ge-

citeerd als Aarb0ger.)

Maal og Minne, Norske Studier utgit av Bymaals-laget

ved M. Olsen Kria. 1909 vv.

Danske Studier, Udg. af Marius Kristensen og Axel

Olrik. Khvn. 1904 vv. (sedert 1917 door Gunnar Knudsen en

Marius Kristensen).

XI.

BIBLIOGRAPHIE.

Th. Möbius, Catalogus Librorum Islandicorum et Norvegi-

corum setatis mediae. Lipsiae 1856.

Th. Möbius, Yerzeichniss der auf dem geblete der altuor-



228 Bronnen en Hulpmiddelen.

dischen . . . sprache u. literatur von 1855 bis 1879 erschienenen

schriften. Leipzig 1880.

Yoor den lateren tijd bevat het Arkiv f. n. F il. uitvoerige

bibliographieën. Yeel litteratuur citeert Noreen, Spr. (III, i).

Jahresberichte der Gesellschaft f. deutsche Philologie.

Berlin 1880 vv.



OVERZICHT VAN DE IN DIT WEEK
GECITEERDE INSCEIPTIES.

I. NOORWEGEK

De inscripties zijn uitgegeven in Indskr. Van de meeste staat

de tekst en een korte bespreking met uitvoerige litteratuur-

opgave ook bij A. Jóhannesson, Erumnorrsen Malfrse^i.

Afkortingen : B = Bugge in Indskr. in het verband van de

uitgave. B met volgende aanwijzing van deel en bladzijde =
Bugge in hetzelfde werk maar op eene andere plaats. O = Magnus

Olsen in Indskr. in het verband van de uitgave. Sch = H. Schetelig

in het derde deel der Indskr. W = Wimmer in Die Runenschrift.

De getallen onmiddellijk achter den plaatsnaam verwijzen naar

dê uitgave.

Steen van Am Ie II, 573. Ca. 600 (B).

„ „ B e 1 1 a n d I, 209. 2e helft 6e eeuw (W) ; zóó B twijfelend.

„ „ By I, 89 midden 7e eeuw (B). 650—75 (B I, 262).

„ „ Bratsberg I, 363. 6e eeuw (B).

„ „ B0 I, 236. 2e helft 5e eeuw (W) ; kan juist zijn (B).

„ Eggjum III, 77. Ca. 700 (O).

„ „ Einang I, 72. 400—450 (B.) 4e eeuw (Sch).

Spang van Fonnas I, 50. 650—75 (B).

Steen van F0rde I, 312. 650—700 (B).

Balk in een kerk te Gjevedal II, 470. Ca. 750 (B).

Rotswand bij ïïammeren I, 373. Ca. 750 (B).

Steen van Iluglen II, 605. 5e eeuw, misschien ouder (O).
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Steen van Kj0levig I, 268, midden 6e eeuw (B).

„ „ Myklebostad (A) I, 324. 6e eeuw(?) (B).

„ „ Myklebostad (B) I, 327 na 650 (B).

„ „ Opedal I, 295. midden 6e eeuw (B). 600—650
(B II, 560).

„ „ Reistad I, 216. slot 6e eeuw (B). 600 of iets later

(B II, 544).

„ „ Stenstad I, 174. 500—600(W). midden 5e eeuw(Scli).

Shjpsteen van Str0m II, 677. 600—650 (O).

Zilveren spang van Tu II, 718. ca. 500 (O).

Rotswand bij Yalsfjord I, 340. slot 7e eeuw (B).

„ „ Veblungneesl, 316. midden 7e eeuw (B).

Bracteaat van Igedal I, 186. 650—675 (B).
o

Steen van Ar stad I, 225. slot 6e eeuw (B). 600 of iets later

(B II, 544).

Beenstuk van 0demotland I, 243. 675—700 (B). 550 (Sch).

II. ZWEDEN MET GOTLAND MAAR MET UITZON-

DERING YAN SKANE.

Kritische uitgave niet in één hoofdwerk. Hieronder geciteerd

en gedateerd naar Jóhannesson (waar noodig, aangeduid door

J), voorzoover niet anders is opgegeven.

Steen van Berga bldz. 106. 6e eeuw.

„ „ Björketorp bldz. 106. 8e eeuw (J). Eer iets ouder.

Spang van Etelhem (Gotland) bldz. 114. begin 6e eeuw.

Ring van Forsa. Hjelmqvist, Arkiv 24, 231 vv. 11e eeuw

(Noreen, Spr. p. 36).

Steen van Fyrunga (of Nolebj) p. 122. c. 600.

„ „ Istaby p. 118. 7e eeuw.

„ „ Jarsbergp. 118. 6e eeuw.

Beenstuk van Lindholm p. 120. 5e eeuw.

Steen van Roes (Gotland) p. 126. 8e eeuw.

„ „ Rafsal p. 126. einde 8e eeuw.
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Steen van Rök. Östergötlands inskr. p. 252. Bugge, Rök. Ie

helft 9e eeuw.

„ „ Skaang p. 128. 6e eeuw.

„ „ Stentofta p. 129. slot 7e eeuw (J). Misschien iets

vroeger.

„ „ Sölvesborg p. 132. slot 8e eeuw.

Bracteaat van Tjurkö p. 133. 7e eeuw.

„ „ Yadstenap. 137. Östergötlands inskr. p. 169.

6e eeuw (J). 5e eeuw (Brate in Östergötlands inskr.). (Een

duplicaat ca. 500.)

Steen van Van ga p. 140. 6e eeuw.

Bracteaat van Asum p. 105. 6e eeuw.

III. DENEMARKEN MET SKANE EN SLEESWIJK.

I. INSCRIPTIES MET HET OUDERE ALPHABET.

Niet in één hoofdwerk. Hieronder geciteerd en gedateerd naar

Jóhannesson, voorzoover niet anders is opgegeven.

Bracteaat van Da rum (= Darum I) p. 109. ca. 600.

Gouden horen van Grallehus p. 116. begin 5e eeuw.

Spang van Himling0je p. 117. 4e eeuw.

Speerschacht van K rag e hul p. 119. begin 5e eeuw.

Bracteaat van Maglemose p. 121. 6e eeuw (9e eeuw J, drukfout).

„ „ Overhornbsekp. 125. ca. 500.

„ „ Sj se 11 and (Stephens 57) p. 127. 6e eeuw.

„ „ Skodborg (Stephens 67) (Sleeswijk) p. 128.

6e eeuw.

Zwaarddop van Torsbjserg (Sleeswijk) p. 134. ca.300.

Steen van Yalby p. 137. cc. 700.

Schaaf van Yi (:= Yi I) p. 139. laatste deel 3e eeuw.

Spang van Yi (^= Yi lY) p. 139. laatste deel 3e eeuw.

II. INSCRIPTIES MET HET JONGERE ALPHABET.

Uitgegeven in DRm. en in Hu. (zie I, ii). Dateering, waar

niet anders is opgegeven, volgens Wimmer in DRm. De plaats

van uitgave wordt voor beide werken medegedeeld.
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Steen van Dalbyover DRm. II, 139. Hu. p. 68. slot 10© eeuw.

„ „ Fleml0se DRm. II, 352. Hu. p. 101. 800—825.

„ „ Glavendrup DRm. II, 369. Hu. p. 103. 900—925.

„ „ Gardstanga (II) (Skane) DRm. III, 82. Hu. p. 131.

slot 10e eeuw.

„ „ Hammei DRm. II, 6. Hu. p. 51. ca. 900.

„ „ Hedeby DRm. I, 108. Hu. p. 97. 995—6.

„ „ Hein 83 8 DRm. II, 346. Hu. p. 100. 800—825.

„ „ Hjsermind DRm. II, 142. Hu. p. 68. slot 10e

eeuw (Hu).

„ „ Snol del e V DRm. II, 838. Hu. p. 99. 800—825.

„ „ Store Rygbj^rg DRm. II, 96. Hu.p. 61. 960—70.

„ „ Torsjö DRm. III, 52. Hu. p. 128. ca. 985—1000.

„ „ yester-Marie-(kerk) (Bornholm) DRm. III,

201. Hu. p. 146. ca. 1050.

„ „ Yoldtofte DRm. II, 362. Hu. p. 102. ca. 800—825.



REGISTEK.

In het on. register zijn participia onder een afzonderlijk hoofd aangevoerd,

voorzoover sprake is van hunne declinatie ; daarentegen vallen zg onder het

verbum, waar hun vorming ter sprake komt.

Trappen van vergelijking van adjectiva en adverbia zijn afzonderlijk — onder

den comparatief, indien deze bestaat — aangevoerd, wanneer zg van een

bijzonderen stam komen.

Sterk uiteenloopende vormen van het persoonlek voornaamwoord zgn afzon-

derlek aangevoerd, waar hun grammatische vorm buiten het verband der

declinatie besproken wordt.

In het oern. register zijn de in dit boek geciteerde woorden opgenomen,

die in inscripties en in abcdaria voorkomen, ook indien zij naar den vorm tot

eene jongere periode behooren. Men zal dus sommige oostn. (ozw. en ode.)

woorden in deze afdeeling moeten zoeken.

Oudnoorsch.

ö, ontkennende partikel, zie at.

d, praep. 128. 208 aanm. 2. 290, 1.

Adils^ n. pr. m. 179 aanm. 196 aanm. 2.

af praep. 46. 128 en aanm. 2. 271, 2.

^f^^^g^h ttfbrydi^ subst. n. 181 aanm. 2.

afhés^ subst. n. 176 aanm. 3.

afrod^ subst. n. 104, 1.

dhyggja^ subst. f. 176 aanm. 3.

aka, st. V. (6) 60. 94. 326, 1.

Aki^ n. pr. m. 213, 1 en aanm. 1.

akr, subst. m. 214. 219, 1. 222, 1.

ala, st. verb. (6) 325.

aldr, subst. m. 219, 1. 279. 290, 1.

«»ï— , adv. 279.

aldregi^ adv. 279.

Aleifr^ zie Óldfr.

Alfr^ n. pr. m. 195, 1.

AU, n. pr. m. 208, 3.

allr, adj. 157 aanm. 186, 2. 199, 2

en aanm. 4. 204 aanm. 1. 205 aanm.

2. 217 aanm. 1. 219, 2 en aanm. 1.

262. 263, 2. 269. 272.

alls, alk, conj. 273.

alnatal, subst. n. 290, 1.

alt, adv. 272.

almbogi, zie qlnbogi.

alvitr, subst. f. 89 aanm. 1.

amb^tt, ambótt, subst. f. 32. 99, 1.

101 aanm. 1.

dn, qn, ón, praep. 104, 1.

andask, zw. v. (2) 353, 3.

andvaki, andvaka, adj. indeel. 267

aanm. 2.
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Ann^ Ónn^ n. pr. m. 195 aanm. 4.

annarr^ num. 46. 138 aanm. 1. 140.

189. 207, 1. 216, 2 en aanm. 2.

219, 3. 269. 275 aanm. 1. 289.

annask zw. v. (2) 198, 2. 354, 1.

Aovin^ zie Aunn.

apaldr, subst. m. 200.

api, subst. m. 200.

apt praep. 271, 2.

aptan adv. 278, 1.

aptann^ subst. m. 223, 1.

aptastr^ zie eptri.

aptr adv. 201, 3. 271 aanm. 2. 278, 1.

«r, subst. n. 148 aanm. 3. 162 en

aanm. 2.

dr, adv. 274.

drhjalmr, subst. m. 16. 64, 2, 2,

arinn, subst. m. 93 aanm. 1. 198 aanm. 2.

aria, adv. 274.

armleggr, subst. m. 158.

armr, subst. m. 146. 155 aanm. 2. 220.

Asbjqrn, n. pr. m. 96, 1.

Asgeirr, n. pr. m. 96, 1.

Asldkr, n. pr. m. 96, 1.

Asmundr, n. pr. m. 99, 2. 158.

1. dss, subst. m. 28. 123, 1. 221.

2. dss, zie ^'^5.

ö5^, zie óst.

1. «/, óT, z!, negatieve partikel 64, 2, 2.

146 aanm. 161, 2. 173 aanm. 1.

218. 277. 356, 6—9 en aanm. 2.

357, 3—5. 358, 1. 2. en aanm. 1.

359, 3 en aanm. 3.

2. at, relatieve partikel 187 aanm.

3. at, conj. 128 en aanm. 2. 186, 1.

187 aanm. 218 aanm. 2. 291 aanm. 2.

4. at, praep. adv. 278, 2. 290, 1.

atburdr, subst. m. 238.

dtta, num. 20. 28. 127. 147, 1. 176,

1 en aanm. 2. 184 aanm. 286.

dtti, dttandi, num. 193. 289 en aanm.

dttjdn, num. 286.

dttnidr, subst. m. 89.

dttrcedr, adj. 290, 1.

audigr, adj. 66, 1. 270 aanm. 5.

audinn, adj. 163, 1.

Aïidunn, n. pr. m. 195 aanm. 4.

auga, subst. n. 305.

auk, conj. 147, 2.

auka, red. verb. 68 aanm. 3. 328, 4

en aanm. 6. 360 aanm. 1.

aumr, adj, 203 aanm. 3. 216, 1.

Aunn, n. pr. m. 195 aanm. 4. Aovin

195 aanm. 4.

ausa, red. verb. 68 aanm. 3. 163, 1.

196. 328, 4 en aanm. 6.

austan, adv. 278, 1 en aanm. 1.

austastr, adj. superl. 271 aanm. 1.

anstr, adv. 278, 1. 280 aanm. 2.

bddir, num. 64, 2, 2. 146. 148 aanm.

1, 167. 283.

baklengja, subst. f. 95, 1.

Baldr n. pr. m. 202, 2.

band, subst. n. 191, 2.

barklauss, adj. 99, 2.

barmr, subst. m. 197 aanm. 1.

barn, subst. n. 26. 47. 99, 1. 104

aanm. 112. 118, 2. 144, 3 en aanm.

5. 155, 1. 220.

barnungr, adj. 104 aanm.

bazt, zie betr.

baztr, zie betri.

bedr, subst. m. 228. 238. 239, 2,

en aanm. 3.

bein, subst. n. 64, 3, 2.

beiskr, adj. 130 aanm. 1.

1. bekkr, subst. m. (ndl. bank^ 183

aanm. 237. 238. 239, 2, J. 2.

2. bekkr, subst. m. (ndl. beek^ 173

aanm.1. 182,2. 239, 2, 2 en aanm. 3.

belgr, subst. m. 22. 143. 149 aanm. 1.

239, 2, 1.

ben, subst. f. 233, 236 aanm. 1.

benda, zw. verb. (1) 170 aanm. 3.
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1. hera, st. verb. (4) 108. 147, 1.

153. 156, 1. 199, 3. 214. 321.

353, 3.

2. hera^ subst. f. 108 en aanm. 1.

111 en aanm. 1.

berandi^ part. 268.

berfjall^ subst. n. 114 aanm. 115

aanm. 2.

berg^ zie bjarg.

Bergpórr^ n. pr. m. 130 aanm. 2.

ém, subst. m. 114 aanm.

berja^ zw. v. (1) 88, 2. 92 aanm. 1.

166, 2. 356, 2.

Bersi, Bessi^ n. pr. m. 215.

beti'^ bezt, bazt^ adv. comp. sup. 92.

280, 3.

betri^ beztr^ baztr^ adj. comp. sup. 92.

197. 270 aanm. 8. 271, 1.

bicia, st. V. (1) 58. 138 aanm. 2. 315,

2. 353, 3.

Udill^ subst. m. 84, 3.

bidja, st. V. (5) 18. 46. 84, 3.

138 aanm. 2. 199. 1, 2. 218 aanm.

2. 324, 1.

binda, st. v. (3) 50. 52. 76, 1. 138

aanm. 2. 153 aanm. 2. 155 aanm.

5. 7. 191, 1, 1. 2. 206. 208, 1,

1, 2. 212. 318. 319, 1. 320, 2.

331 aanm. Zie ook bundinn.

birna, subst. f. 22. 49, 1. 84, 1.

birta^ zw. v. (1) 84, 1.

biskup^ byskup^ subst. m. 101, 2.

bita, st. V. (1) 31. 50. 58. 64, 3, 2.

314. 359, 3. 360 aanm. 1.

biti^ subst. m. 50.

bitr, adj. 70. 184.

bjarg, berg, subst. n. 109. 110. 112

aanm. 2. 166, 2. 202, 2. 222, 6.

bjarga, st. v. (3) 107. 318. 319. 2.

356, 8.

Bjarki, n. pr. m. 84 aanm. 3.

bjarnd^r, subst. n. 114, 2 en aanm.

5>r^t, n.pr.m. 107. 108. 248 aanm. 3.

bjartliga, adv. 274.

bjartr, adj. 84, 1. 176, 1. 184.

^>'^«, st.v.(2)24. 66,1. 68,2. 69,1.

76,1. 139,2. 149 en aanm. 1. 150.

218 aanm. 2. 291. 313 aanm. 316.

329. 330 en aanm. 3. 331—34.

353, 1. 3. 359, 1. 2 en aanm.

1. 2. 3. 360 aanm. 1. Vgl. bodinn.

bjórr, subst. m. 203, 2 en aanm. 1.

Bjqrgólfr, n. pr. m. 76 aanm. 1.

Bjqrgyn, n. pr. f. 101 aanm. 5. 168, 2.

bj(irn, subst. m. 49, 4. 84, 1. 107.

112. 114, 2. 149 aanm. 1. 202, 2.

215. 243.

blanda, red. verb. 328, 2.

bldr, adj. 28. 36. 132, 1. 2. 218

aanm. 2. 263, 5. 264 aanm. 2.

bldsa, red. verb. 57. 328, 1. 353, 3.

blidliga, adv. 280.

blïdr, adj. 184 aanm. 193 aanm. 263,

3. 272.

blitt, adv. 272.

blindr, adj. 22. 138. 144, 1 en aanm.

1. 7. 146. 155, 1 en aanm. 4. 159

en aanm. 2. 3. 193 aanm. 206.

208 aanm. 2. 213, 1 en aanm. 1.

219, 3. 230. 263, 3. 300.

blóta, red verb. 328 aanm. 1.

bl^, subst. n. 102, 2.

bmia, red. verb. 161, 1. 327 aanm.

bodinn, part. 219, 3. Vgl. hjóÖa.

bogi, subst. m. 76, 1. 142. 149 aanm.

1. 155 aanm. 5.

bók, subst. f. 92.

bóndi, bóandi, buandi, subst. m. 32.

132,1. 149 aanm. 1. 255 aanm. 304.

bónord, subst. n. 89.

bord, subst. n. 221. 275.

borg, subst. f. 259 aanm.

botn, subst. n. 219, 1.

brddla, adv. 274.
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brddligr^ adj. 97.

1. braut^ hroU^ brutt^ burt^ adv. 24.

147, 2. 218 aanm. 3.

2. braut, subst. f. 240. 242.

bregda, st. v. (3) 85. 124, 2. 181.

320, 4.

breida^ zw. v. (1) 218 aanm. 2.

breiddr^ part. 218 aanm. 2.

brenna^ brinna^ st. verb. (3) 105 aanm.

2. 207, 3. 4. 5 en aanm. 2. 3. 219,

2. 320, 3. 330 aanm. 4.

<5re5^ö, st. V. (3) 85. 196. 318. 319,

2 en aanm. 1. 2.

brigda zw. verb. (1) 85.

brinna^ zie brenna.

brjóta, st. verb. (2) 52. 66, 1. 128

aanm. 4. 153. 156, 2 en aanm. 3.

166, 3. 330. 357, 1.

bródir^ subst. m. 15 aanm. 2. 32.

60. 202, 2. 254.

brott^ h'utt^ zie braut.

brüdr subst. f. 89 aanm. 2. 240. 242.

brugga^ zw. verb. (2) 319 aanm. 3.

brunn^ adj. 87.

bryggja^ st. verb. (3) 102, 1. 172 aanm.

1. 319 aanm. 3.

br^llaup^ bryllaup^ brullaup^ subst. n.

89 aanm. 2. 158. 194. 219 aanm. 3.

bryni^ subst. n. 87.

bü, subst. n.218 aanm. 2. 220. 223, 2.

bica^ red. verb. 25. 26. 41. 68 aanm.

3. 87. 112 en aanm. 2. 136. 137

en aanm. 166, 2 en aanm. 4. 202,

2. 328, 4 en aanm. 6. 331, 2.

biii^ subst. m. 248 aanm. 2.

hundinn^ part. 159 aanm. 1. 219, 3.

263, 4. Ygl. binda.

burdr^ subst. m. 242.

burr^ subst. m. 199, 2.

burt^ zie braut.

büpegn^ subst. m. 109.

b^, subst. n. 34. 59. 99, 3.

bygd, subst. f. 219, 2.

bygg^ subst. n. 172 aanm. 1.

%^>» ^ygg^c^^ zw. verb. (1) 172.

219, 2. 338, 2.

bylgja^ subst. f. 251 en aanm. 2.

^yr^, subst. f. 242.

byrr, subst. m. 238. 239, 2, 2.

èd^«, subst. f. 89. 242.

boenheyrdr^ adj. 89 aanm. 2.

^«ifö, zw. verb. (1) 30. 119. 184

aanm. 193.

boettr^ part. 218 aanm. 2.

bqd, subst. f. 170, 3. 195 aanm. 2.

3. 232.

Bqdvarr^ n. pr. m. 195 aanm. 2.

Bqdvildr, n. pr. f. 136. 171, 4. 195

aanm. 2, 3.

^^Z, subst. n. 170, 3. 5. 224.

bqrkr, subst. m. 99, 2. 214. 245.

dagr, subst. m. 18. 19. 20. 24. 46.

94. 138. 153 aanm. 1. 155 aanm.

7. 156, 1. 2 en aanm. 3. 157.

180 aanm. 199, 1, 1. 205 aanm.

2. 208, 1, 2. 222, 4.

dagverdr^ subst. m. 158.

ddinn, part. 102, 2. 123, 3. 134, 2.

170, 2. 171, 3. 326 aanm. 1. Vgl.

deyja.

daudr^ adj. 66, 1.

deila, zw. verb. (1) 150. 157. 208

aanm. 1. 356, 5.

detta^ st. verb. (3) 319 aanm. 1.

deyja, st. verb. (6) 102, 2. 123, 3.

165. 326, 2 en aanm. 2. Ygl. ddinn.

digr, adj. 70. 305 aanm. 2.

dj?ipr, adj. 270 aanm. 5.

dómari, subst. m. 95 aanm. 1. 148

aanm. 1. 3. 248 aanm. 5.

dómr, subst. m, 199 aanm. 2.

dóttir, subst. f. 77. 127 en aanm. 1.

130 aanm. 1. 176, 1 en aanm. 2.

219, 2. 254.
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draga, st.verb. (6) 60. 94. 218 aanm.

2. 326, 1. 3. 353 aanm. 4. 354, 2.

drdpa^ subst. f. 96, 1.

dreki^ subst. m. 94.

drekka, st. verb. (3) 21. 72. 173

aanm. 1. 212 en aanm. 2. 320, 5.

Ygl. drukkinn,

^reM>, zw. verb. (1) 183. 193. 219,2.

drengr^ subst. m. 3 aanm. 1. 88 aanm.

4. 238.

drepa^ st. verb. (5) 323.

drifa, st. verb. (1) 58. 64, 3, 2.

drótning^ subst. f. 219, 2.

dróttinn^ subst. m. 176, 1 en aanm. 2.

219. 2.

dróttkvxdi\ adj. 265 aanm.

drukkinn^ part. 78 aanm. 1. 212 aanm.

2. 213, 2. Vgl. drekka.

drykkr^ subst. m. 78. 219 aanm. 1.

239, 2, 1.

drseplingr subst. m. 96, 1.

duga^ zw. verb. (3) 159 aanm. 2.

^i;^/>, zw. V. (1) 199, 5. 353, 3.

doergr^ subst. m. 192, 1.

dvql, subst. f. 192, 1.

di/gd^ subst. f. 156 aanm. 4. 192, 1.

dyki\ subst. m. 239 aanm. 5.

dylja^ zw. v. (1) 353, 3.

dyljandi^^dixt. subst. 166 aanm. 3. 255.

dynja^ zw. verb. (1) 76, 1.

dynr, subst. m. 199, 1, 2. 239, 2, 2.

d^pd. subst. f. 139, 2.

</^r, subst. n. 34. 69, 2. 93.

c?yrr, subst. f. pi. 92.

6?^rr, adj. 260 aanm.

dxll, adj. 263, 2.

c?<»;«ö, zw. verb. (1) 18. 88, 1. 90.

144, 1. 155, 1 en aanm. 5. 159 en

aanm. 3. 166, 1 en aanm. 1. 183.

192, 1 en aanm. 6. 211, 3. 315

aanm.1. 335. 336. 338, 1, l. 353,1.

%^, subst. f. 168,2. 170,3. 172. 232.

dókkr^ adj. 264 aanm. 1.

eda., conj. 115, 1. 147, 1. 188 aanm.

1. 219 aanm. 3.

edda.1 subst. f. 130.

edli^ zie ^dli.

1. efri^ 6f8ti\ adj. comp. sup ('later')

271, 2.

2. (?//•?, efstr^ zie $fri,

1. egg^ subst. n. 167.

2. egg^ subst. f. 234 aanm.

Egilsson^ n. pr. m. 208 aanm. 4.

Egpér^ n. pr. m. 219, 2.

ei, adv. 104, 1. 277 aanm. 2. Ygl. ey.

eiga, verb. pr. pr. 176^, 1. 278 aanm.

5. 345. 356, 7. 357, 1. 3. 359, 3.

eigi, adv. 277 en aanm. 2.

eiginn, adj. 345.

eindcemi, zie endimi.

einfaldr, adj. 290, 2.

eining, subst. f. 290, 3.

einka - 130.

em;^, num. 135 aanm. 2. 155 aanm. 4.

213 aanm.1. 262. 281. 287. 290,4.

310, 1.

einnhverr, pron. 310, 1.

eir, subst. n. 64, 2, 2.

eitthvat, pron, 310, 1.

e^, pron. 3 aanm. 1. 106 aanm. 1.

115 aanm. 1. 128 aanm. 2. 161, 2.

173 en aanm. 1. 174. 180. 185.

218. 291. 330 aanm. 2. 356. iak

113,1. nijsl. 7^^128 aanm. 2. 291.

ekki, adv. 277. Zie ook engi.

ekkja, subst. f. 130.

elfr, subst. f. 87.

elgr, subst. m. 239, 2, 1.

eljan, subst n. 87.

ella, adv. 274 en aanm. 4.

eHar, adv. 274 aanm. 4.

elli, subst. f. 252.

ellifu, num. 206 aanm. 3. 286.

elliga, adv. 274 en aanm. 4.
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elligar^ adv. 88 aanm. 3. 89 aanm. 1.

274 aanm. 4.

ellri^ elztr^ adj. comp. sup. 199 aanm.

4. 271, 1.

ellipti^ num. 289 en aanm.

elska, zw. verb. (2) 339.

1. en^ conj. (ndl. 'maar') 187 aanm.

2. e?i^ conj. (ndl. 'dan') 138 aanm. 2.

187 aanm.

enda^ conj. 147, 1.

endimi, eindoemi^ snbst. n. 130. 148

aanm. 3.

1. engi^ pron. 21. 130. 173 aanm. 1.

180. 185. 211, 1. 312.

2. engi^ subst. n. 228 aanm. 2.

enn^ art. 138 aanm. 2. 161, 2. 186, 1.

187 aanm. 213, 2. 269. 303 aanm.

304. 305 en aanm. 2. 3. 306.

ensh'^ adj. 211, 3. 217 aanm. 2.

e^2fi>, praep. 88aanm.4. 139,2. 201,3.

eptri^ epztr^ aptastr^ adj. comp. sup.

271, 2.

er^ <?5, rel. part. 3 aanm. 1. 308 en

aanm. 1. 2. 3.

ér, ])er\ ii, pit, pron. 2e pi. 162. 330

aanm. 3. 359, 2 en aanm. 2. 3.

Zie ook ])ti.

erjidi, subst. n. 216, 1 en aanm. 1.

erfskinn, subst. n. 114 aanm.

ergi, subst. f. 251.

Urlingr, n. pr. m. 96, 2.

Erpr, n. pr. m. 109.

es, part., zie er.

eta, st. verb. (5) 55. 86. 108. 138.

218 aanm. 2. 324, 4.

etja, zw. verb. (1) 92 aanm. 1.

1. (?y, subst. f. 165. 236 aanm. 1.

2. tfy,adv.40. 65. 99,3. 104,1. 168

aanm. 2. 171 aanm. 3. 277 aanm. 2.

Vgl. ei.

eyda, zw. verb. (1) 192, 2.

eyra, subst. n. 40. 67. 93.

^m^f^'1 ^' Pï"-
f- 115, 3.

ei/rir, subst. m. 228 aanm. 3.

eystri, adj. 271 aanm. 1.

eyvit, pron. 176, 2.

1. /i, red. verb. 28. 54. 56,1. 72

aanm. 1. 94. 117, 1. 212. 328 en

aanm. 2. 353, 3.

2. /«, zw. verb. (2) 20. 28. 64, 2.

144, 1 en aanm. 5. 159. 176, 2.

339 aanm.

fadir, subst. m. 46. 88, 4. 149 aanm.

1. 155, 1. 201, 1. 263. 254 en

aanm. 2.

fadma, zw. verb. (2) 195, 2.

fadmr, subst. m. 195, 2.

Fdfnir, n. pr. m. 195, 2. 228 aanm. 1.

falda, red. verb. 328, 2.

/«//«, red. verb. 199 aanm. 4. 328, 2.

360 aanm. 1.

fang, subst. n. 38. 118, 1.

1. fdr, adj. (gekleurd) 64, 2, 1.

2. /«>, adj. (weinig) 102, 2. 123, 3.

132, 2. 134, 2. 218. 263, 5. 264

aanm. 2.

/•«/•«, st. verb. (6) 21. 47. 60. 61. 88,

3. 92. 94. 201, 1. 218 aanm. 2.

273. 325. 353, 3 en aanm. 3. 359,

3. Vgl. farinn.

farinn, part. 263 aanm. 1.

fé, subst. n. 29. 99, 3. 125 en aanm.

128 aanm. 1.4. 135,2. 155,1. 246.

fedgin, subst. n. (meest) pi. 180.

feginn, adj. 94 aanm.

fela, st. verb. (3) 15, 2. 21. 48. 108.

176,2. 201,1. 217. 322,4. 353

aanm. 3.

feldr, subst. m. 238.

fella, zw. verb. (1) 192, 2, 2. 338, 6, 2.

felmtr, adj. 109.

fengr, subst m. 239, 2, 1.

ferfaldr, adj. 290, 2.

femir, num. 290, 2.
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fertugr^ num. 290, 1.

fijl, subst. n. 123, 1. 205, 1.

Jimhuhetr^ subst. m. 123, 1. 202, 1.

205, 1.

jimm, num. 201, 4. 204 aanm. 1. 205

aanm. 1. 286. 289 aanm.

Jimt^ subst. num. f. 290, 3.

jimtdn^ num. 72. 286.

Jimti^ num. 205 aanm. 1. 289 en

aanm.

Jimtigi^ num. 287.

Jimtugr^ adj. 290, 1.

Jingr^ subst. m. 201, 1. 257 aanm. 2.

Jinna, st. verb. (3) 15, 2. 50. 201, 1.

206 aanm. 1. 320, 6. 353 aanm. 3.

356, 6.

Jirar^ subst. m. pi. 84, 1.

Jirra^ zw. v. (1) 84, 1.

Jirrmeirr^ adv. 280 aanm. 7.

Jiskr^ subst. m. 50. 70.

fjd^ zw. verb. (2) 339 aanm.

fjall^ subst. n. 109. 199, 5 en aanm.

3. 217 aanm. 1.

fjdndi, subst. m. 42. 135, 2. 255.

fjar^ adv. 106. 280 aanm. 5.

fjara^ subst. f. 107. 111.

fjarri, adv. 84, 1. 214 aanm. 278,

1

en aanm. 4. 280 aanm. 5.

fjarran^ adj. 278, 1.

fjórdi^ num. 289.

fjórdungr^ subst. num. m. 290, 3.

fjórir^ num. 41. 111. 112 en aanm. 2.

195 aanm. 6. 285 en aanm. 287.

290, 4.

fjórtdn^ fjogurtdn^ num. 286.

fjórutigi^ num. 287.

fjós, subst. n 32. 44. 81. 135, 2.

fjuka, st. V. (2) 68, 2. 173.

fjqlkunnigr^ adj. 110.

fjqlmennr^ adj. 270 aanm. 5.

fjqlverrinn^ adj. 136.

fjqr^ subst. n. 110.

/ fjqrd {i fjord), adv. 110. 156, 2 en

aanm. 3.

fjqrdr subst. m. 107. 111.

fld, st. verb. (6) 326, 3.

Jldr^ adj. 263, 5.

flatr, adj. 217.

fleiri^ fiestr^ adj. comp. sup. 130. 218.

271, 1.

jieki^ subst. m. 94.

fiestr^ zie p.eiri.

/?>'/«, st. verb. (2)44. 66,1. 68,2. 316.

üjuga, st. verb. (2) 32. 66,2. 316.

317, 1. 358, 1.

pa, zw. verb. (2) 170, 1.

jiódr, subst. m. 60.

jioii, subst. m, 248 aanm. 1.

pugr, subst. m. 239, 3.

/£/>, st. zw. verb. (2. 1) 190. 317, 3.

338 aanm. 3.

ilytja, zw. verb. (1) 183. 338, 6, 1.

fnykr, subst. m. 239 aanm. 5.

fóa, subst. f. 32. 77.

folk, subst. n. 32. 129.

foringi, subst. m. 179 aanm.

fors, foss, subst. m. 215.

fótr, subst m. 60. 92. 139, 1. 155, 2.

256. 257 en aanm. 2.

frd, praep. 28. 124, 1. 128. 205, 2.

fram,3idv. 124,1. 205,2. 278,1. 280

aanm. 4.

framan, adv. 278, 1.

frami, subst. m. 214.

frammi, adv. 278, 1.

fregna, st. verb. (5) 71. 124, 2. 181.

324, 2. 3.

freista, zw. verb. (2). 130 aanm. 1.

356, 5.

fremri, fremstr, adj. comp. sup. 92.

270 aanm. 3.

frer, zie fror.

freit, subst. f. 71 en aanm. 1.

Freyja, n. pr. f. 87.
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Freysgyblingar^ n. pr. m. pi. 95, 1.

/n, zw. adj. 31. 132, 1.

fridill^ subst. m. 194.

fridr^ subst, m. 99 aanm. 3.

fridr^ adj 218 aanm. 2.

FridJ)jófr^ n. pr. m. 68, 3.

frilla^ subst. f. 194. 217 aanm. 1.

frjór^ frser^ adj. 170 aanm. 2. 264

aanm. 2.

frjósa^ st. verb. (2) 80 aanm. 2. 93.

101, 3. 120. 317, 2. 330 aanm. 4.

Vgl. fr$rinn,

fródr, adj. 60. 144, 1. 270, 1.

frumvaxta adj. indeel. 267 aanm. 2.

fryja^ zw. verb, (1) 87 aanm. 2. 161,

1. 338, 1, 2.

frsendi^mhBi.m.m. 87. 201,1. 255.

yirajr, zie frjór.

fr0r^ frer^ subst. n. 128 aanm. 2.

fr0rinn^ frerinn^ part, 198 aanm. 2.

fugl^ subst. m. 201, 1.

fulL subst. n. 262.

fullr^ adj. 217 aanm. 1.

fundr^ subst. m. 238. 239 aanm. 1.

fuis, adj. 79. 196 aanm. 1. 199,4.

208, 2.

fylgja^ zw. verb. (1) 356, 2.

/y^, ^n>, praep. adv. 87 aanm. 2.

271, 2. 278 aanm. 1.

fyrri^ fyrstr^ adj. comp. sup. 25. 53,

2, 2. 92. 270 aanm. 3, 271, 2.

fyrr^fyrri^ fyrstQ.è.Y. comp. sup. 280,3.

fyrstr^ num. 289.

/«r«, zw. verb. (1) 35. 61. 87. 88,

1. 3. 119. 183.

fqgnudr^ fagnaÖr^ subst. m. 153 aanm.

2. 244.

fqlr^ adj. 264 aanm. 1.

fqr, subst. f. 230.

ga, zw. verb. (2) 344, 2.

gabba, zw. verb. (2) 202, 3.

gaddr, subst. m. 198, 1.

gala, st. verb. (6) 92.

^tó»?^///,adj. 20. 24. 104,1. 140, 148

aanm. 1. 3. 159 aanm. 2. 263, 1. 2.

267 aanm. 4. 271, 1.

gaman, subst. n. 223, 1.

ganga, red. verb. 39. 72 aanm. 1. 94.

117, 1. 176 aanm. 3. 179,2. 212,

328, 2 en aanm. 2. 331 aanm. 353

aanm. 4.

gardr, subst. m. 221.

gas, subst. f. 123, 1. 130.

gassi, subst. m. 20. 130.

gata, subst. f. 179,2. 251 en aanm. 1.

^.?/«,st. verb. (5)15,2. 36. 100. 153.

203,1, 208 aanm, 1, 323. 353,1.

360 aanm. 1.

gefandi, part. subst, 95, 1. 152. 289

aanm.

/ gegn, i gegnum, -im, praep. 276.

geil, subst. f. 70.

ger(v)a, zie g(/)ra.

geri, subst. m, 108.

gestr, subst. m, 22. 149 en aanm, 1.

155, 2. 3. 157. 197. 199, 1, i. 2.

208, 1, 2. 237. 238. 336.

1. geta, st. verb. (5) 323.

2. geta, subst. f. 111 aanm, 1.

geyja, st, verb. (6) 326, 2.

-gi, partikel 273. 277 en aanm. 1. 2.

279. 312. 359 aanm. 4.

gigja, subst. f. 58.

gil, subst. n. 70.

gildi subst. n. 84, 3.

girna zw. verb. (1) 84, 1. 353, 3.

Gissurr, Oizurr, n. pr. m 185 aanm.

196 aanm. 1,

gjafall, gjqfull, adj. 152.

gjafmildr, adj. 114, 2.

gjalda, st. verb. (3) 84,3. 107. 108.

319, 5. 320, 2.

gjalla, st. verb. (3) 107.

gjarn, adj. 84, 1.
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Gjif/ci, ü. pr. m. 203, 2.

^J2/, subst. f. 24. 113,1. 114,2. 144,

2. 3 en aanm. 7. 150. 155, 1. 219,

3. 230. 231.

gJQftdl zie gjafall.

gladr, adj. 193.

Glasir, n. pr. m. 228 en aanm. 1.

gledfi, subst. f. 252.

gledfja, zw. V. (1) 183. 192, 2. 338,

6, 2. 353, 3.

gler^ subst. n. 128 aanm. 2.

glikr, adj. 161, 1.

^/oö, zw. verb. (2) 137. 170, 1.

gluggr^ subst. m. 170, 3.

glymja., zw. verb. (1) 92 aanm. 1.

glymr^ subst. m. 92. 161, 1.

gloggi\ glQgg'i'-, adj. 179, 2. 264 aanm. 1.

gneggja.^ zw. verb. (2) 161, 1.

gnesta.^ st. verb. (3) 319 aanm. 2.

gnógr.^ adj. 269.

^;2/<tf, red. verb. 101,3. 161,1. 327

aanm.

gnyja., zw. verb. (1) 84 aanm 4.

^o'a-r, adj.23. 130. 135 aanm. 2. 170

aanm. 8. 193. 271,1. 282.

GodroBr., n. pr. m. 26. 99 aanm. 3.

goü subst. m. 248 aanm. 1.

grafa, st. verb. (6) 94. 325.

gramr.^ subst. m. 238.

granni., subst. m. 161, 1. 198, 2.

gr(ü\ adj. 18. 214 aanm. 218 en aanm.

1. 2. 263, 5. 264 aanm. 2. 267

aanm. 3. 300.

grdta.^ red. verb. 55. 57. 218 aanm. 2.

328, 1.

greida., zw. verb. (1) 161, 1.

Grettir.^ n. pr. m. 228.

Grik/dr., n. pr. pi. m. 182, 2.

Grimólfi\ n. pr. m. 76 aanm. 1.

grind., subst. f. 179, 2.

gnpa, st. verb. (1) 179, 2. 314.

,<7rr;<r<f, red. verb. 101,3. 137. 327 aanm.

groeda.^ zw. verb. (1) 191 aanm. 2.

192. 2.

grqf, subst. f. 229. 230.

gtcddómr., guddónir
.,

subst. m. 192

aanm. 2.

gudr., gunnr., subst. f. 207, 2 en aanm. 1.

gull, subst. n. 221. 222, 2.

gumi., subst. m. 153 en aanm. 2. 155

aanm. 7. 199,1,1. 208,1,1,2. 247.

248 en aanm. 1. 267 en aanm. 2.

Gunnarr., n. pr. m. 95, 2.

Guttormr., n. pr. m. 184 aanm. 188

aanm. 1.

gygr., subst. f. 236 aanm. 2.

(«) gasr, adv. 279.

gseta., zw. verb. (1) 176, 2.

gq/ugr.! adj. 100. 155 aanm. 4. 270

aanm. 2.

gqrr., adj. 102, 1. 120 aanm. 264

en aanm. 1. 338 aanm. 2.

gqrva., adv. 171, 4. 273.

^^'5, ^«5, subst. f. 123, 1. 130. 208,

2. 258. 259 en aanm.

ggra^i g^rva., gera., gerva., zw. verb. (1)

102, 1. 104, 1. 120 aanm. 179, 2.

330 aanm. 1. 338 aanm. 2. 4. 353

3. 356, 6. 7.

gOrsemi., subst. f. 252 aanm. 2.

hddegi.^ subst. n. 228.

hafa., zw. verb. (3) 146. 149 aanm. 1.

175. 201,3. 2031. 313 aanm. 342.

343,1 en aanm. 1. 344,2. 356,2. 360.

liagi., subst. m. 248.

halda, red. verb. 191, 1, 2. 2. 328, 2.

353 aanm. 4. 357, 1. 358, 2.

— saman., 95, 1.

Haleygir, n. pr. pi. m. 147, 2. 239

aanm. 2.

hdlfdUropÖr., adj. 290, 1.

//«//>•, ^«//>, adj. 15, 2. 129, 269. 290, 3

.

hdlfr fjordi 290, 1.

hdlfjjrltugr., adj. 290, 1.

16
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Halldórr^ n. pr. m. 130 aanm. 2. 188, 2.

Ilallfr0dr^ HallfreÖr^ n. pr. m. 49, 2.

99 aanm. 3.

Hallsteinn^ n. pr. m. 64 aanm. 3.

Hdlogaland^ n. pr. n. 147, 2. 239

aanm. 2.

hdls^ hals^ snbst. m. 129 aanm. 222,1.

hamarr^ subst. m. 175. 199, 3. 214

aanm. 221. 223, 1. 304.

hampr^ subst. m. 213, 1 en aanm. 1.

Ham])ér^ HamÖir^ n. pr. m. 102, 2.

115, 2. 188, 2.

^üf«^«,red.verb.212. 328,2 en aanm. 2.

hani, subst. m. 88, 4. 95, 2. 156, 1.

hann^ f. hon, pron. 32. 101, 1, 2. 139,

2. 144 aanm. 3. 208 aanm. 5. 218

aanm. 3. 262 aanm. 2. 293. 294 en

aanm. 298. 313 aanm. 350 aanm.

hapt, subst. n. 201, 3. 203, 1.

1. har, hór, adj. 66, 2 en aanm. 2,

134, 2. 170, 1. 175. 264. aanm. 2.

2. har, subst. m. 91. 134, 1.

Haraldr, n. pr. m. 89 aanm. 1. 170

aanm. 7.

harda, adv. 273. 274 aanm. 1.

Hardangr, n. pr. m. 104.

hardendi, subst. n. 170 aanm. 6.

hardia, adv. 274 en aanm. 1.

hardliga, adv. 274 aanm. 1.

hdrfagr, adj. 170 aanm. 7.

haukr, subst. m. 38. 132, 3. 203, 2

en aanm. 1.

haustif), subst. m. en n. 132, 3. 168

aanm. 3. 203, 2 en aanm. 3. 216, 1.

hedan, adv. 70. 278, 1 en aanm. 3.

Hedinn, n. pr. m. 85.

hedra, hiÖra, adv. 70. 278 aanm. 2.

hefja, st. verb. (6) 201, 2. 326, 2.

343 aanm. 1. 353, 3.

hefjandi, part. subst. 166 aanm. 3.

heidinn, adj. 184. 218 aanm. 2. 219,

3. 263, 2. 4.

Heidmqrk, n. pr. f. 195, 2.

Ma'r,subst. f. 155,1. 235, 242. 304.

heilagr, adj. 180 aanm. 269.

heill, adj. 64, 3, 2. 199, 5.

heim, adv. 275. 278, 1 en aanm. 5.

1. heima, subst. n. 278 aanm. 5.

2. heima, adv. 278, 1 en aanm. 5. 7.

heimall, heimill, adj. 152. 199, 5. 263

aanm. 1.

heiman, adv. 278, 1 en aanm. 5.

heimleidis, adv. 275.

heimr, subst. m. 278 aanm. 5.

Heinir, n. pr. m. 195, 2.

heita, red. verb. 57. 64, 3, 2. 328, 3.

330 aanm. 5. 354, 2. 360 aanm. 3.

Vgl. heiiinn.

heitinn, part. 153 aanm. 2. 155 aanm.

4. 208 aanm. 4. 262.

hel, subst. f. 234. 236 aanm. 1.

heldr, helzt, adv. comp. sup. 191, 1, 2.

280, 3.

helfd, subst. f. 290, 3.

helga, zw. verb. (2) 353, 3.

Helgafell, n. pr. n. 109. 115, 2.

Helgi, n. pr. m. 130.

helm(n)ingr, subst. m. 203, 3. 290, 3.

helzti, adv. 217 aanm. 2.

^eV, adv. 29. 45. 57. 121. 278, 1 en

aanm. 2.

herad, subst. n. 88 aanm. 3. 89 aanm. 1.

her^a, zw. verb. (2) 339.

Herjólfr, n. pr. m. 89 aanm. 1.

hérna, ,adv. 144 aanm. 2.

herr, subst. m. 95, 2. 239, 2, 2 en

aanm. 3.

hestr, subst. m. 130. 134, 1 en aanm.

135 aanm. 5.

hei^a, subst. m. 251 aanm. 4.

heyja, zw. verb. (1) 102, 2. 338, 5.

hilmir, subst. m. 84, 3.

himinn, subst. m. 84, 3. 153 aanm. 2.

204, 2. 220. 222, 1. 223, 1.



Kegister. 243

hingat^ hegat^ higat^ adv. 278, 2.

hinn^ pron. 277 aanm. 1. 278, 2. 303

en aanm. 304. 308 aanm. 2.

hinnveg^ hinnug^ hinnig^ adv. 278, 2.

hirda^ zw. v. (1) 84, 1.

Urdir, subst. m. 166, 1. 183. 227.

228. 336.

(/) hjd^ praep. 278 aanm. 7.

Ejadningar^ n. pr. pi. m. 85. 106.

hjal^ subst. n. 108 aanm. 3.

hjala^ zw. v. (2) 108 aanm. 3.

hjaldr, subst. m. 41. 49, 3. 106.

hjalmhand^ subst. n. 114, 1 en aanm.

hjalmr^ hjdlmr^ subst. m. 84, 3. 106.

113, 1. 114, 1. 129. 222, 6.

Hjalmpér, n. pr. m. 102, 2. 223, 2.

hjaljpa, hjdlpa st. v. (3) 42. 76, 1. 107.

108. 129. 175.

hjarni^ subst. m. 107.

hjarta, subst. n. 49, 3. 107. 144, 4.

153 en aanm. 2. 208, 1, 2. 247.

249 en aanm. 1. 267.

hjól^ subst. n. 170, 4.

hjón^ hjic^ subst. n. pi. 44. ]35, 2 en

aanm. 6. 175. 249 en aanm. 2.

hjóna^ subst. n. 249 aanm. 2.

A>-a^, subst. f. 84, 1. 110. 175. 241.

hjqrr, subst. m. 110.

hjqrtr^ subst. m. 110.

hlaupa, red. verb. 35. 38. 40. 66, 1.

67. 68 aanm. 3. 87 en aanm. 1.

200. 328, 4 en aanm. 6. 321). 332.

Vgl. hlaupinn.

hlaupinn part. 213, 2.

hlé, subst. n. 102, 2. 124, 3.

Hlér, n. pr. m. 223, 2.

hlifa, zw. verb. (1) 175. 217.

hljód^ subst. n. 274 aanm. 2.

hljódliga^ adv. 274 aanm. 2.

hljómr, subst. m. 44. 68, 2.

hljóia, st. verb. (2) 185. 353 aanm. 3.

Hlódpi^ n. pr. f. 101 aanm. 5.

klust^ subst. f. 175.

hl0a, zw. V. (1) 359 aanm. 4.

hl^ja^ zw. verb. (1) 84, 2 en aanm. 4.

338, 5.

hlym'ï\ subst. m. 161, 1.

A/c'e>,st.verb.(6)165. 176,2. 326,2.3.

hloegja^ zw. verb. (1) 182, 1.

Hlqdüér^ n. pr. m. 223, 2.

hnakki^ subst. m. 175.

n^sl. hneggja, zw. verb. (2) 161, 1.

hneigja^ zw. verb. (1) 183. 336 aanm. 1.

hmga, st. verb. (1) 64,3. 181. 315,

1. 356, 7.

hnot^ subst. f. 92.

hngkkja^ zw. verb. (1) 175.

hnoggr^ adj. 172 aanm. 1.

hn^ggva^ st. verb. (3) 76, 1.

hodd^ subst. n. 191 aanm. 2. 198, 1.

hóf^ subst. n. 176 aanm. 3.

hollr^ adj. 199 aanm. 4.

hoppa^ zw. verb. (2) 200 aanm.

hór^ zie 1. har.

hórdómr subst. m. 192, 1.

horfa^ zw. verb. (3) 344, 2.

hom, subst. n. 23. 53, 1. 155, 3. 277

aanm. 1.

hóll zie hvdll.

hosa, subst. f. 76, 2.

hét, subst. n. pi. 168, 2. 177, 1.

hrafn^ subst. m. 203, 3.

hrammr, subst. m. 175.

hraustliga, adv. 274 aanm. 2.

hraustligr^ adj. 274 aanm. 2.

hraustr, adj. 274 aanm. 2.

hrinda, st. verb. (3) 175. 191, 2. 212.

320, 2.

hringr, subst. m. 5.

hrjósa^ st. verb. (2) 80 aanm. 2. 316.

Hróaldr^ n. pr. m. 170, 1 en aanm.

1. 195, 1.

Hróarr, n. pr. m. 171, 4. 179 aanm.

195 aanm. 2. 3.
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hród]\ subst. m. 214.

Hrólfr^ n. pr. m. 170 aanm. 1. 195, 1.

Hrómundr^ n. pr. in. 195, 2.

hróp^ subst. n. 200.

hrossaJ)jófr^ subst. m. 44. 68, 3.

1. hrijggr^ subst. m. 239, 2, 2 en

aanm. 3.

2. liryggr^ adj. 264 aanm. 1.

hryggva^ hryggja^ zw. verb. (1) 172.

hrxdasl; zw. verb. (1) 353, 3. 354, 1.

2. 357, 4.

hrgkkva^ st. verb. (3) 319, 5.

hr0r, subst. n. 80 aanm. 2. 128

aanm. 2.

hrórna^ zw. verb. (2) 128 aanm. 2.

i^ï^^r, subst. m. 237, 238. 239, 3 en

aanm. 5.

Mndr^ subst. m. 18. 19. 88,4. 155,

3. 191, 1. 193 aanm.

hundrad^ num. subst. n. 191, 1. 288.

289 aanm.

hés, subst. n. 33. 62. 175. 196.

hnsatopt^ subst. f. 81.

hvadan^ adv. 278, 1 en aanm. 3.

hvdll^ hóll^ subst. m. 101 aanm. 2.

hvm'^ adv. 278, 1 en aanm. 3. 308

aanm, 2.

hvargi^ adv. 278, 2,

Jivdrgi^ pron. 180. 311. 312.

hvdrtki^ adv. 277.

hvdrr, pron. 123, 2. 175. 195, 2.

262. 307, 3 en aanm. 3. 4. 5. 311.

hvdrrtoeggi^ hvdrrtoeggja^ pron. 311.

hvass^ adj. 263, 2.

hvassUga^ adv, 196 aanm. 1.

/ïd^ö*?', adv. 272. 280.

hvat^ pron. 175. 177, 1. 218 aanm. 2.

3. 300. 307, 2 en aanm. 2.

hvaiki^ pron. 185.

hvalvetna^ pron. 101 aanm. 4. 311.

^i'É'', adv. 308 aanm. 2.

^^;«^^^, adv. 277 aanm. 1.

hvél^ subst. n. 71 aanm. 3.

hverfa, st. verb. (3) 15, 3. 117, 2.

175. 177, 1. 320, 1 en aanm.

1. hvergi, adv. 277. 278, 2,

2. hvergi^ pron. 311.

Ai?^;r, pron. 23. 117, 2. 155 aanm. 4.

177, 1. 219, 3. 262. 278 aanm. 3.

307, 1 en aanm. 1. 311. 350 aanm.

hversu^ adv. 117, 2.

hoert^ adv. 117, 2. 278, 1 en aanm. 3.

hvertki^ adv. 278, 2.

hvessa, zw. verb. (1) 193.

hvilikr^ adj. 15, 3.

hvitr. adj. 6. 170, 4.

hvqt, subst. f. 99, 1.

hyb§li, subst. n. 102, 2.

hyggja, zw. verb. (1) 87 aanm. 2. 179,

1. 180. 182, 1. 338, 3, 356, 2. 4.

Hymir^ n. pr. m. 228 en aanm. 1.

hseingr^ subst. m. 91. 134, 1. 135

aanm. 5.

//^>a^, subst. n. 87. 96,1. 99,1. 203

aanm. 2. 223, 1.

hqfugr^ adj. 159 aanm. 3.

hqgg, subst. n. 27. 102, 1. 170, 5.

hqggva^ red. verb. 44. 68 aanm. 3.

102, 1. 166, 2 en aanm. 4. 170, 3.

172. 218 aanm. 2. 328, 4 en aanm.

5. 6. 332.

Hqlfr^ Hdlfr^ n. pr. m. 195, 1.

h(^nd^ subst. f. 246. 259 aanm.

hqnk^ subst. f. 213 aanm. 1.

Hqrdar^ n. pr. pi. m. 104, 1.

hqrr^ subst. m. 171, 5.

hqttr^ subst. m. 245.

h^fdingi^ hqfdingi^ subst, m. 87. 96,

1. 2. 99, 1.

/, praep. 31. 124, 1. 208 aanm. 2.

idrask, zw. verb. (2) 354, 2.

idri^ innri^ innztr^ adj. comp. sup.

207, 1. 271, 2.

illa, adv. 273. 280, 3.
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?i/r, adj. 130 aaiim. o. 199 aanm. 4.

203, 4. 217 aanm. 1. 271, 1.

Illugi^ n. pr. lii. 176 aanm. 3.

Ingibjqrg, n. pr. f. 144, 3, 230.

higjaldr^ n. pr. m. 170 aanm. 6.

m«, adv. 218 aanm. 3. 271,2. 278,1.

bman^ adv. 278, 1 en aanm. 1.

inni^ adv. 278, 1 en aanm. 4.

innri^ zie ibri.

innztr^ 7A% idri.

Islendingr^ n. pr. m. 95, 1.

m, subst. m. 58. 196 aanm. 1. 222, 1.

it^ pron. zie ér.

ividja, subst. f. 31. 123, 1. 208, 5.

ƒ«, adv. 42. 162 aanm. 1. 277.

jadarr^ subst. m. 107.

ja/n, adj. 49, 3. 106.

jafna^ subst. f. 111.

jaka^ subst f. 163 aanm.

jak^ zie ek.

jardhis^ subst. n. 114, 2.

jarknasteinn^ subst. m. 107.

'mrl, subst. m. 84 aanm. 3. 96, 2. 107.

159 aanm. 1. 163, 2. 215.

jdrn.^ subst. n. 128 aanm. 4. 163, 1.

^ötr/?;-, adj. 106. 109.

^ata^ subst. f. 107. 108 aanm. 1. 111

aanm. 1.

jdta^ zw. verb. (2) 162 aanm. 1.

'jód^ subst. n. 163, 1.

Jö7, ji'd^ subst. n. pi. 68 aanm. 2.

163 aanm.

Jón^ n. pr. m. 163, 3.

>>, subst. m. 44. 177, 3, 2. 223, 2.

Jórsala^ n. pr. 163, 3.

jiimfrn^'jungfrü^ subst. f. 163, 3. 211, 2.

yi'igr^ jur^ subst. n. 163, 1. 195, 2 en

aanm. 6.

jankerig subst. m. 163, 3.

jqfttrr^ subst. m. 49, 4. 111. 159 en

aanm. 1. 163, 2. 203 aanm. 1. 2.

lokidl^ subst. m. 111. 163 aanm.

jqrd, subst. f. 113, 1. 114,2. 163,

2. 241.

jqrdgróitm^ adj. 114 aanm.

Jqrmungandr^ n. pr. m. 111.

jqtimn^ subst. m. 19. 111. 159 en

aanm. 1. 163, 2. 221.

kdlfr^ subst. m. 129.

kalla^ zw. verb. (2) 140 en aanm.

144, 2. 4 en aanm. 4. 159 aanm. 2.

174. 198, 3. 211, 1. 218 aanm. 2.

291. 339. 340. 341 en aanm.

344, 1. 352. 353 aanm. 4. 354,

1. 2. 356, 1. 6. 357, 4. Vgl.

kalladr.

kalladr, part. 218 aanm. 2. 219, 3.

263, 3.

kappi^ subst. m. 200 aanm. 212.

A^r/," subst. m. 88, 2. 96, 1. 161, 2.

215 en aanm. 219, 3. 305 en

aanm. 2.

Katla^ n. pr. f. 88 aanm. 2.

kdtr^ adj. 88, 4.

kaupa^ zw. verb. (3) 344, 2 en aanm, 1. 3.

Kaupmannahqfn^ n. pr. f. 203, 3.

kelda^ subst. f. 251.

kempa^ subst. m. 251 aanm. 4.

ketidr^ part. 219, 2,

henna, zw. verb. (1) 192, 2, 2. 219, 2.

338, 6, 2. Vgl. /t<?/2^r.

A'(?r, subst. n. 21. 47. 93 en aanm. 1.

128 aanm. 2.

herald, subst. n. 93 aanm. 1.

kerling, subst. f. 96, 1. 144 aanm. 1.

230. 242. 259 aanm.

heiill, subst. m. 88, 3. 139, 2. 199,

5. 217. 222, 1. 223 aanm.

kei/kva {-ja), kveihja {-va\ zw. verb.

(1) 40. 65. 103. 338, 2.

kirkja, subst. f. 173. 2.)0. 251 en

aanm. 2.

kjalhi, subst. m. 107.

Kjallehlingar, n. pr. pi. m. 95, 1.
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kjósa^ st. verb. (2) 26. 53 aanm. 1.

80 aanm. 2. 93. 101, 3. 199, 4.

317, 2. 330 aanm. 4. 357, 1.

kJQlr^ subst. m. 107. 111 aanm. 1.

kJQt, zie k(f)t.

klé, st. verb. (6) 326 aanm. 2.

kleppr^ subst. m. 72.

kló^ subst. f. 91.

klsedi^ subst. n, 56, 1. 64 aanm. 4.

kné, subst. n. 29. 99, 3. 124, 3. 125

en aanm. 128 aanm. 1. 132, 1.

135 aanm. 6.

knésbót^ subst. f. 176, 2.

knia^ zw. verb. (2) 135 aanm. 3.

kn^ja^ zw. verb. (1) 84 aanm. 4. 123,

3. 338, 5.

Kn^ttingar^ n. pr. plur. m. 96, 1.

knqrr^ subst. m. 100.

knqttr^ subst. m. 243. 245.

knqttu verb. praet. praes. 348 en aanm.

1. 2. 356, 7. 359, 3.

homa, st. verb. (4) 21. 26. 32. 53

aanm. 1. 76, 2. 87. 92. 101, 1 en

aanm. 4. 116. 120. 138 aanm. 2.

173. 211,3. 313 aanm. 322,1.2.

330 aanm. 2. 358, 1.

Icona^ subst. f. 76, 2 en aanm. 3. 173.

251 aanm. 3.

^o;^w;^^r, subst. m. 19. 170aanm. 7. 304.

-to5ifr, subst. m. 238. 239 aanm. 1. 245.

krdka^ subst. f. 173,

kraki^ subst. m. 173.

kraptr, subst. m. 201, 3. 222, 3.

krefja^ zw. verb. (1) 88, 2.

kreppa^ subst. f. 214.

/?:r/V/?«,st.verb.(2)34. 68,2. 87. 316.

kunna^ verb. praet. pr. 189. 346 en

aanm. 358, 1.

kunnigr^ adj. 97.

kunnr^ adj. 52. 219 aanm. 1.

kvdfifang^ subst. n. 89.

Kvasir^ n. pr. m. 228 en aanm. 1.

/^y<?a^tó, st.verb.(5)15,3. 48. 55. 101,

1. 173. 188, 1 en aanm. 1. 193

aanm. 324,5. 353 aanm. 3. 357,1.

358, 1. Ygl. kvedinn.

kvedinn, part. 213, 2.

kvedja, zw. verb. (1) 173. 192, 2 1.

kveikja {-va), zie keykva.

kvelja, zw. verb. (1) 15, 3. 87.

kvennkostr, subst. m. 251 aanm. 3.

kverk, subst. f. 173.

kvlga, subst. f. 136.

kvikr, adj. 182, 3. 264 aanm. 1.

kvirr, zie ki/rr.

kvxdi, subst. n. 183. 227.

kvsedr, adj. 265 aanm.

kvgn, kvdn, subst. f. 36. 56, 2. 99, 1.

170, 4. 173 aanm. 2.

ki/n, subst. n. 166, 2 en aanm. 4.

183. 225.

A^r, subst. f. 34. 63. 91. 93. 136.

258. 259 en aanm.

kyrr, kvirr, adj. 101, 2.

k?/ssa, zw. verb. (1) 354, 2 en aanm.

k0r, subst. n. 128 aanm. 2.

k0t, kjqt, subst. n. 102, 1,

%, subst. n. 94. 99, 1. 181 aanm. 1.

lamb, subst. n. 202, 1. 204, 1. 212

aanm. 1.

Idn, subst. n. 64, 2.

land.suh^i. n. 191, 1. 193 aanm. 212

aanm. 1. 217.

langr, adj. 88, 1. 155, 2. 159 aanm.

2. 260. 262. 266. 267. 270,2.

283. Vgl. lengri.

langt, adv. 272. 280, 2.

/«7«, red, verb. 55. 57. 100. 193 aanm.

218 aanm. 2. 328, 1. 353 aanm. 3.

354, 1. 357, 4.

latr, adj. 218 aanm. 2.

d laun, adv. 276.

lausn, subst. f. 159 aanm. 3.

lé, subst. m, 137.
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leggja^ zw. verb. (1) 87. 166 aanm.

5. 182,1. 183. 336 aanm. 1. 353,

3. 360.

leggr ^ subst. m. 239, 2, 2.

leid^ subst. f. 275.

leika^ red. verb. 328, 3.

leikr, subst. m. 64, 2, 2. 217.

leita^ zw. verb. (2) 217.

lend^ subst. f. 234.

lengi^ adv. 88 aanm. 4. 273. 278 aanm.

4. 280, 2.

lengri^ adj. comp. 268,

lérept^ subst. n. 70 aanm. 3. 75, 208

aanm. 6.

lesa, st. verb. (5) 196. 199, 4.

/éf^^r, adj. 29. 71. 127 aanm. 2.

lida^ st. verb. (1) 58.

lifa, zw. verb. (3) 15, 2. 202 aanm. 4.

liggja, st. verb. (5) 176, 2. 179, 1.

181. 182, 1. 324, 1. 2. 356, 5.

//A;«, adv. 273 en aanm. 1.

likliga^ adv. 273.

likligr^ adj. 273.

/«;tr, adj. 159 aanm. 3.

lilja^ subst. f. 250.

Imklxdi^ subst. n. 64 aanm. 4.

Unlak^ subst. n. 208 aanm. 6.

Unserkr^ subst. m. 208 aanm. 6.

Uta, st. verb. (1) 169. 184. 217.

354, 1.

litinn^ adv. 273.

Utill, adj. 217 aanm. 3. 263, 4 en

aanm. 2. 269. 272 aanm. 1.

litt, adv. 272 aanm. 1. 280, 3.

Ijd^ zw. verb. (3) 71. 135 aanm. 3.

137. 177, 3, 1. 315, 4. 344, 2 en

aanm. 4.

Ijónar^ subst. m. pi. 195, 2.

Ijós, subst. n. 196.

Ijósta, st. verb. (2) 196. 316.

Ijufr, adj. 68 aanm. 1. 202 aanm. 4.

203, 1.

Ijnga, st. verb. (2) 43. 66, 2. 68, 2.

69, 1. 87. 181. 317, 1.

loda^ zw. verb. (3) 344 aanm. 2.

lodda, subst. f. 191 aanm. 2.

1. lóji, subst. m. ('hand') 217.

2. /o/f, /4/^, IqJi^ subst. m. ('scliuur')

32. 103 aanm. 2.

/o/ï, subst n. 173.

lokkr^ subst. m. 173 aanm. 1.

loks, adv. 275.

Loptr, n. pr. m. 277 aanm. 1.

luka, st. verb. (2) 62. 173. 316. 353,

1 en aanm. 4

Mta, st. verb. (2) 34. 62. 63. 87. 316.

Ijf/dr^ Ijód?^ subst. m. 195, 2.

l^ja, zw. verb. (1) 338, 1, 2.

lykill, subst. m. 139, 2. 219, 3. 223

aanm.

1. li/kja, subst. f. 182, 2.

2. (///y«, zw. verb. (1) 182, 2.

/yA7y«, subst. f. 182, 2.

/^;«y, subst. n. 102, 1.

l^pta, zw. verb. (1) 201, 3.

l^ritr, subst. m. 176, 2. 195, 2.

Iqgberg^ subst. n. 109.

Iqgdir^ subst. m. 228 aanm. 1.

Iqgr^ subst. m. 99 aanm. 1.

Iqngu^ adv. 273 aanm. 1.

madr^ subst. m. 186, 2. 199 aanm. 1.

204, 1. 207, 3. 4 en aanm. 2. 219

aanm. 1. 257 aanm. 4. 269. 304.

1. mdl^ subst. n. (go. majd) 123, 2.

2. ^a/, subst. n. (go. mei) 148 aanm.

1. 277 aanm. 1.

mala^ st. verb. (6) 217.

malr^ subst. m. 199, 5.

mdnabr^ mqmtdr subst. m. 257 aanm. 3.

mdni^ subst. m. 206.

mnn(n)gi^ pron. 312.

mannligr^ adj. 97. 159 aanm. 3.

margr ^ adj. 271, 1.

matr^ subst. m. 184. 239, 3.
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mdttigr^ nidttugr^ adj. 97. 159 aanm.

3. 263 aanm. 1.

mdttr^ subst, m. 127. 176, 1 en aanm.

2. 219 aanm. 1.

(/, d) medal^ praep. 115, 1. 194. 276.

Vgl. (/, d) milli.

medan^ conj. adv. 115, 1. 188 aanm.

1. 219 aanm. 3.

mega^ verb. praet. praes. 176, 1. 181.

348 en aanm. 2. 356, 9. 359, 3.

1. megin, ('zgde') 168 aanm. 1. 275

aanm. 1.

2. megin^ subst. n. 139, 2.

meiri^ mestr^ adj. comp. sup. 19. 130.

218. 271, 1.

meir[r), mest^ adv. comp. sup. 280, 3

en aanm. 7.

»i^7,«z//, subst. n. 29. 73, 123,1. 189

en aanm. 2. 208, 3.

melr^ subst. m, 109.

VI ér, pron. 29. 74. 75 aanm. 128 en

aanm. 1. 2. 3. 330 aanm. 1. 360

en aanm. 1. Zie ook ek.

Tnergr, subst. f. 128 aanm. 2

merki, subst. u. 183. 228 aanm. 2.

merr, subst. f. 236 aanm. 1.

mest zie meirr.

mestr zie meiri.

meta, st. verb. (5) 114 aanm.

metord, subst. n. 114 aanm.

Midfell n. pr. n. 109.

1. midr, adj. 84, 3. 265. 269.

2. midr, zie minnr.

mik, pron. 154. 173. 174. 211, 1.

353, 1 en aanm. 4. 360 en aanm.

1. Zie ook ek,

mikill, adj. 51, 2. 84, 3. 101, 2.

186, 1. 217 aanm. 3. 263, 4 en

aanm. 2. 271, 1. 273 aanm. 1.

mikils, adv. 273.

mikilsti, adv. 217 aanm. 2.

mikinn, adv. 273.

miklu, adv. 273

miklugi, adv. 273.

mil, zie mél.

mildr, adj. 270 aanm. 5.

(/, «) milli, millum, millim, praep. 194.

275. 276.

minn, pron. 22. 58, 72 aanm. 2. 130.

199, 1, 2. 213, 2 en aanm. 2. 218

aanm. 2. 262. 295. 303.

mimia, zw. verb. (1) 338, 6, 1. 354, 1. 2.

minni, minnztr, adj. comp. sup. 199

aanm. 1. 207, 3.

minnr, midr, minnzt, adv. comp. sup.

280, 3.

missen', subst. u. 148 aanm. 3.

mjallhüitr, adj. 114,-2.

7njólk, subst. f. 44. 112. 129. 217.

nijór, mxr, adj. 264 aanm. 2.

771) qdr, subst. m. 107.

mjqk, adv. 84, 3. 112 aanm. 2. 155,

1. 174. 262. 273. 280, 3.

7riJQll, subst. f. 114, 2.

Mjqllnir, n. pr. m. 228 aanm. 1.

niódir, subst. f. 253. 254.

Móinshei77iar, n. pr. pi. m. 170, 1.

1. 7nór, 77idr, subst. m. (g. mdüa7') 32.

64, 2, 1 en aanm. 1. 101, 1, 2.

102, 2. 103 aanm. 2 170, 1. 2.

171, 2. 224 aanm.

2. mór, subst. m. (g. ?/;o5) 218 aanm.

2. 223, 2.

/, d, (urn) morgin{inn), d morni, adv. 279.

Mosfeil, n. pr. n. 115, 2.

/, d mót, adv. 276.

7>^o^^?, subst. m. 188 aanm. 1.

mudr, munnr, subst. m. 222, 2.

77mkliji, rnunJclïJi, subst. n. 210.

muna, verb. praet. pr. 344, 1. 347.

mundr, subst. m. 222, 3.

munkr, subst. m. 211, 1. 213, 1 en

aanm. 1.

munnr, zie 7imdr.
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muur, subst. m. 238. 239, 3.

munu^ verb. praet. pr. 192 aanm. 4.

313 aanm. 347 en aanm. 1. 2. 356,

7. 357, 1. 2. 5. 358, 1.

munüd^ munud^ subst. f. 181 aanm. 2.

mus, subst. f. 62. 63. 87.

myrkr, subst. n. 25. 102, 1. 171, 5.

mysla, subst. f. 63. 87.

mxla, zw. verb. (1) 190. 193. 338,

6, 1. 357, 3.

1. mser, zie m^ór.

2. mxr, subst. f. 30. 92. 102, 2. 123,

3. 165. 170, 2. 236 aanm. 1.

Maeritigr, n. pr. m. 88 aanm. 4.

;^/«;t, adj. 304.

moedgin, subst, n. pi. 180.

mceta, zw. verb. (1) 184.

mqgr, subst. m. 155, 3.

mqrk, subst. f. 18 aanm. 1. 241. 242

aanm. 258, 259 en aanm.

m()lva, zw. verb. (1) 170, 3 en

aanm. 3.

na- 177, 3, 1.

tiafn, subst. n. 204, 2 en aanm. 3.

206. 249 aanm. 1.

«ö!^/, subst. m. 256. 257 en aanm. 1.

ndinn, adj. 280 aanm. 6.

ndlgask, zw. verb. (2) 357, 1.

nar, subst. m. 92 aanm. 2. 239 aanm. 6.

naiibigr, adj. 97.

naudr, subst. f. 242.

nautr, subst. m. 81.

ne, né, partikel 277. 357, 3. 358 1.

2 en aanm. 1.

nedan, adv. 21. 51, 1. 70. 278, 1 en

aanm. 1.

nedarla, adv, 278, 1. 280 aanm. 2.

nedarr, nedazt, adv. comp. sup. 280

aanm. 2.

neji, subst. m. 108.

nefna, zw. verb. (1) 192, 2, 2. 204, 2.

nei, adv. 277.

nema, st. verb. (4) 48. 76, 1. 100-

101, 1, 2. 108. 138 aanm. 2. 153.

204, 1. 206. 321.

nenna, zw, verb. (1) 193. 338, 6, 1.

1. 7iidr, adv. 21. 51, 1. 70. 278, 1.

280 aanm. 2.

2. nidr, subst. m. 166 aanm. 2. 183.

206. 225. 226. 277 aanm. 1. 336.

nidri, adv. 278, 1 en aanm. 4. 280

aanm. 2.

nlrmdr, adj. num. 290, 1.

nitjdn, num. 286.

nitugr, adj. num. 290, 1.

niu, num. 18 aanm. 1. 22. 135, 1 en

aanm. 2. 5. 137. 286. 289 aanm.

riiund, subst. num. f. 290, 3.

niundi, num. 289 en aanm.

njól, subst. f. 203, 2.

njóta, st. verb. (2) 206.

Njqrdr, n. pr. m. 49, 4. 110.

nóg, adv. 262.

nordan, adv. 278 en aanm. 1.

noröarr, adv. comp. 280 aanm. 2.

nordarri, nyrbri, n^i'Öri, norÖastr,

nyrêfstr, Si^j. comp. sup. 26. 53 aanm.

1. 87. 271 aanm. 1. 2.

noi'Ör, adv. 53 aanm. 1. 271 aanm. 2.

278, 1.

Noregr, n. pr. m. 170 aanm. 7.

nótt, subst. f. 32. 101, 1, 2. 127 en

aanm. 1. 195 aanm. 4. 259 aanm.

nóttum, adv. 275.

«/;, adv. 24. 128. 162 aanm. 1, 279.

7iüa, red. verb. 161, 1. 327 aanm.

ngkr, subst. m. 102, 1. 206.

np, adj. 218.

npa, zw. verb. (1) 69, 1.

7ixr, nxri, adv. 29. 93 aanm. 3. 280

aanm. 6.

nu'str, adj. sup. 134, 1.

nxstum, adv. 273.

nqkkurr, nokkurr, nakkvarr, nekkvarr,
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pron. 64, 2, 2. 101 aanm. 4. 102, 1.

216 aanm. 3. 262. 310, 2.

nqkkvi^ subst, m. 103.

nql^ ndl^ subst. f. 28. 55. 189 aanm.

2. 190.

mkkmdr^ adj. 173 aanm. 1. 182, 3.

o-, praef., zie u-.

óask, zw. verb. (2) 137.

Odiinn, n. pr. m. 168, 2.

oe/r, adj. 87. 168, 2.

o/, praep. adv. 271, 2. 278, 1.

o/an, adv. 278, 1.

ofarr^ ofa(r)st^ adv. comp. sup. 280

aanm. 2.

oAr/«, adv. 278, 1. 280 aanm. 2.

o/r-, 156, 2.

o/^t, subst. m. 15, 2.

1. o/e, conj, 23. 147, 2 en aanm. 2.

2. oA-, subst. n. 162.

okkar^ pron. 23. 78 en aanm. 2. Zie

ook ek.

okkarr^ pron. 78. 216, 2 en aanm. 3.

295. 297.

okkr, pron. 78 aanm. 2. 353, (vóór)

1. 2 en aanm. 4. Zie ook ek.

Old/r, Aleifr^ n. pr. m. 16. 28. 64,

2,2. 99,2. 104,1. 158. 208,3. 269.

Ólqf, n. pr. f. 104, 1.

1. o«, subst., zie vqn.

2. ón^ praep., zie dn.

Onn^ zie Ann.

qpt, adv. 279. 280, 1 en aanm. 6.

or-, zie ór.

ór, ur, cpr^ ^r, praep. en 0r-, ur-^ or-^

^r-, praef. 32. 33. 35. 61. 80 aanm.

1. 93. 95,2. 128 en aanm. 3. 218.

ord, subst. n. 135 aanm. 2. 168, 2.

ordinn^ part. 199, 1, 2.

órr., zie varr.

ósk, subst. f. 32. 79. 123, 1. 208, 2.

05.?, ??5, ós enz. pron. 81 aanm. 2. 87.

353, 2. Zie ook ek.

oss^ zie ^S5.

óst^ ast, subst. f. 101, 1, 2.

Ósvifr, Osyfr, n. pr. m. 16. 101

aanm. 5.

otr, subst. m. 219, 1.

ótta, subst. f. 77. 127 aanm, 2. 130

aanm. 1. 170, 3. 176, 1.

ótti^ subst. m. 127 aanm. 2.

ovejje, zie QüeiÖr.

oxi^ tixi^ subst. m. 53, 2 en aanm. 1.

76 aanm. 3. 7 7 aanm. 87. 248 aanm.

1. 254.

j)di, subst. m. 134, 2. 248 aanm. 2.

penningr, peningr, subst. m. 219 aanm. 3.

Pikisdagr^ Pikkisdagr, subst. m. 210

aanm.

pina, zw. verb. (1) 200.

postoli, subst. m. 200.

préstr, subst. m. 130. 200.

rdda, red. verb. 87. 100. 328, 1.

360 aanm. 3.

rddgjajl^ subst. m. 115, 3.

Ragnaldr, n. pr. m. 170 aanm. 6.

Ragnarr, n. pr. m. 95, 2. 104, 2.

rakki, subst. m. 248.

rammligr^ adj. 219, 2.

rammr, adj. 219, 2.

rangr, adj. 169.

m;?«, subst. n. 161, 1. 198, 2. 206

aanm. 1.

ras, subst. f. 208, 2.

r^w^r, adj. 193 aanm. 218 aanm. 2.

r<?^i^, subst. n. 48.

reid, subst. f. 99 aanm. 1.

reida, zw. verb. (1) 192, 2.

reidr, adj. 169 en aanm.

reka, st. verb. (5) 48. 169.

rekkr, subst. m. 72.

1. renna, zw. verb. (1) 105 aanm. 2.

206 aanm. 1. 219, 2.

2. renna, zie rinna.

réttendi, subst. n. 152.
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1. réttr^ subst. m. 71 en aanm. 1. 2.

127 en aanm. 1.

2. réttr^ adj. 127. 218 aanm. 2.

Re?/kjarhóll^ n. pr. m. 101 aanm. 2.

Reyhjahyltingar^ n. pr. m. pi. 95, 1.

rida, st. verb. (1) 58. 64, 3, 2. 273.

riki^ subst. n. 183. 228 en aanm. 2.

rikr^ adj. 265.

rinna^ renna^ st. verb. (3) 206 aanm.

1. 214. 320, 3. 358, 1.

ript^ subst. f. 70 aanm. 3.

rita, st. V. (1) 169. 314.

rjóda, st. verb. (2) 68, 2. 316.

r>/r^, st. verb. (2) 201,2. 203,1. 316.

rjuka, st. verb. (2) 68, 2. 316.

ro«, red. verb. 26. 101,3. 120. 136.

170, 1. 273. 327 en aanm.

róg^ subst. n. 169.

Rogaland^ n. pr. n. 239 aanm. 2.

ro7, subst. f. 214.

viigr^ subst. m. 238.

run, subst. f. 206.

nina^ subst. f. 251.

runar, subst. f. pi. 144, 1. 206. 230.

Rygir^ n. pr. m. 239 aanm. 2.

rytta^ subst. f. 188 aanm. 1.

r£efi\ subst. n. 214.

rsena^ zw. verb. (1) 193.

rcegja^ zw. verb. (1) 169. 182, 1.

rqdd, subst. f. 198, 1. 241.

Rqgnmldr^ n. pr. m. 104, 2. 170

aanm. 6.

rqh^ subst. n. pi. 173.

rqnd^ subst. f. 191, 1.

rqd^ subst. f. 241.

r^hkva^ st. zw. verb. (5. 2) 182, 3.

324 aanm. 2,

r()kr^ rokkr, subst. n. 182, 3.

1. sa, pron. dem. 15, 3. 30. 33. 93.

124, 1. 126. 128 en aanm. 1. 2.

144,1. 154. 161,2. 187 aanm. 196

aanm. 1. 208 aanm. 2. 218 aanm.

2. 3. 262 en aanm. 2. 275 aanm.

1. 282 aanm. 298. 299. 300. 302

en aanm. 2. 308 aanm. 2. 313 aanm.

350 aanm. 359 aanm. 1.

2. sa, red. verb. 55. 327.

sadr, sannr, adj. 213 aanm. 1. 262.

safna, zw. verb. (2) 204, 2 en aanm.

4. 206.

sakar^ {urn) sakir, adv. 275. 278.

salbrigdandi, subst. m. 85.

salkotia, subst. f. 89. 158.

salr, subst. m. 92 aanm. 2. 239, 3.

saman, adv. 204, 2. 278 aanm. 6.

halda — , zie halda.

samheldi, subst. n. 95, 1.

samkunda, subst. f. 211, 3.

samr, pron. 306.

samtidis, adv. 275.

samt^nis, adv. 275.

sandmelr, subst. m. 109.

sannr, zie sadr.

sar, subst. n. 64, 2.

sattr, adj. 56, 1. 87.

saudr, subst. m. 239 aanm. 1.

seji, subst. m. 196. 202 aanm. 4.

seggr, subst. m. 239, 2, 2 en aanm. 3.

segja, zw. verb. (3) 142. 182 aanm.

1. 342. 343, 1 en aanm. 1. 2. 3.

344, 2. 358, 2.

segl, subst. n. 109.

seinka, zw. verb. (2) 212 aanm. 3.

seinn, adj. 155 aanm. 4. 212 aanm. 3.

270 aanm. 5.

sekkr, subst. m. 238 en aanm.

selja, zw. verb. (1) 192 aanm. 4. 199,

5. 338, 1, 3. 6, 2 en aanm. 6.

selr, subst. m. 109. 222, 1.

senda, zw. verb. (1) 166, 1. 192 aanm.

2. 219, 1. 338, 6, 2.

.S(?;?c?r, part. 219, 1.

sem, partikel 308 en aanm. 3.

(i) senn, adv. 275. 276.
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se}\ zie sm.

serkr^ subst. m. 173.

sess^ subst. m. 109.

seta^ subst. f. 111.

setja^ zw. verb. (1) 87. 166, 3. 193.

338, 1, 3.

settr^ part. 219 aanm. 1.

sétt^ subst. num. f. 290, 3.

sétti^ num. 289 en aanm.

sex^ num. 286.

sextan^ num. 286.

sexiugr^ adj. num. 290, 1.

sia^ zw. verb. (2) 135 aanm. 3. 136.

sidan^ adv. 188 aanm. 1. 219 aanm. 3.

urn, sidir^ adv. 276.

sidla^ adv. 274.

Sifka^ n. pr. m. 203, 1. 251 aanm. 4.

Sighvatr^ n. pr. m. 176 aanm. 3.

ügla^ zw. verb. (1) 192 aanm. 5.

sigr^ subst. m. 86. 139, 1.

Sigurdr, n. pr. m. 104, 1. 168, 2.

Sigyn^ n. pr. f. 101 aanm. 5. 168, 2.

s/A", zie sin.

silfr^ subst. n. 6.

«m, séi\ sik, pron. 74. 75 aanm. 128

en aanm. 1. 2. 3. 292. 353, (vóór)

1 en aanm. 4.

1. simi, pron. 130. 213, 2 en aanm.

2. 262. 295.

2. sinn, subst. n. 189. 290, 4.

sifja, st. verb. (5) 84, 3. 324, 1. 329.

sizfy, conj. 291 aanm. 2.

1. sju, st. verb. (5) 42. 124, 2. 125

aanm. 135, 2 en aanm. 3. 5. 173

aanm. 1. 177, 3, 2. 218. 324, 7.

356, 7.

2. 5ja, pron. 218 aanm. 3. 301, 302

en aanm. 2.

sjaldan adv. 107. 273 aanm. 2. 278

aanm. 6. 279.

4/^(A? sj^^ifr-, pron. 277 aanm. 1.

sjatna, zw. verb. (2) 206.

5;ö««^, num. 286.

sjaund, subst. num. f. 290, 3.

sjauudi, num. 289.

sjaurcedr, adj. num. 290, 1.

sjautjdn, num. 286.

sjautugr, adj. num. 290, 1.

.^Jo;?, subst. f. 206.

sjónhverjing, subst. f. 89. 242.

sjor, sxr, subst. m. 15, 3. 42. 64 aanm.

5. 170, 1 en aanm. 2. 171, 2. 4.

224 aanm.

Skadi, n. pr. f. 248 aanm. 4.

skaka, st. verb. (6) 326, 1.

skdlatoptj subst. f. 81.

skctli, subst. m. 196.

skammr, adj. 270, 2.

skamt, adv. 280, 2.

Skaneij, n. pr. f. 123, 2. 195, 2.

skapari, subst. m. 248 aanm. 5.

skattr, subst. m. 184 aanm.

skeid, subst. f. 259 aanm.

skercf, st. v. (4) 108. 321.

skilja, zw. verb. (1) 336 aanm. 3,

skin, subst. n. 70.

skip, subst. n. 70.

skipun, subst. f. 159 aanm. 2.

skjal, subst. n. 108 aanm, 3.

skjala, zw. verb. (2) 108 aanm. 3.

skjaldsveinn, subst. m. 114, 2.

skjolfa, st. verb. (3) 107. 319, 5.

skjalla, st. verb. (3) 107.

skjóta, st. verb. (2) 88, 3. 156, 2 en

aanm. 3.

skjqldhly?ir, subst. m. 114, 2.

1. skjqldr, subst m. 110. 111.

2. Skjqldr, n. pr. m. 111.

Skjqldungar, n. pr. m. pi. 111.

skolla, zw. verb. (3) 344 aanm. 1.

skór, subst. m. 136. 223, 2.

skorta, zw. verb. (3) 344, 2 eli aanm. 2.

skrida, st. verb. (1) 358, 1.

skroppinn, part. 78.



Register. 253

fslirtidklscdi^ subst. n. 64 aanm. 4.

shuggi^ subst. m. 76, 1. 172.

skïdu^ verb. praet. pr. 192 aanm. 4.

347 en aanm. 1. 2. 357, 1. 5. 358,

1. 2. 359, 3.

skm-dr, subst. m. 239 aanm. 1.

skyggva^ skyggja^ zw. verb. (1) 172.

skyti^ subst. m. 247. 248.

SKqgul^ n. pr. f. 231.

sk'i^ st. verb. (6) 94. 138 aanm. 2.

218 aanm. 2. 326, 1. 3, 332.

sledi^ slidi^ subst. m.. 70 aanm. 2.

sleppa, st. verb. (3) 105 aanm. 2. 319

aanm. 1.

slikr^ adj. 161, 1.

slita, st. verb. (1) 314.

sljór^ slser, adj. 170 aanm. 2, 264

aanm. 2.

slyngva, st. verb. (3) 318. 319, 3. 4.

320, 2.

slxr, zie sljór.

smar, adj. 218 aanm. 2. 272.

«»i«^^, adv. 272.

smidr^ subst. m. 222, 3. 5 en aanm.

smyrja^ smyrda^ zw. verb. (1) 338, 1, 1. 2.

mwi\ S7njq)\ subst. n. 49, 2. 102,

1. 110.

snekkja, subst. f. 182, 2.

siiemma^ adv. 279.

snemmendis^ adv. 279

snemt^ adv. 279.

snillingr^ subst. m. 96, 1.

snioinn^ part. adj. 103 aanm. 2. 315, 4.

snjallr^ adj. 96, 1. 106.

S7}jór^ snser^ subst. m. 44. 64 aanm. 5.

170 aanm. 2. 171 aanm. 1. 224

aanm.

snjóva, zw. verb. (2) 315, 4. sn^r

102, 2. 170, 2. 171, 3 en aanm.

315, 4.

Snorri^ n. pr. m. 149 aanm. 2.

j«^/ö?, red. verb. 24. 101, 3. 137.

327 aanm. 353 aanm. 4. 354, 2.

snyr^ 'sneeuwt', zie snjóva.

snxr^ zie snjór.

snoggr^ adj. 172.

sóa, red. (?), verb. 328 aanm. 1.

5o/«,st.verb.(4) 120. 171,2. 322,1.2.

5o7, subst. f. 99 aanm. 1. 304.

Sólberg^ n. pr. n. 115, 2.

5o;?r, 52(;;^r, subst. m. 22. 25. 53, 1. 2.

76, 2. 87. 97 aanm. 145. 149

aanm. 1. 155, 3. 196. 199, 1, 2.

208 aanm. 4. 244. 245.

sótt^ subst. f. 77. 127 en aanm. 1.

spa^ zw. verb. (2) 339 aanm.

spakna^ zw. verb. (2) 206.

spakr^ adj. 149 aanm. 1. 159, aanm. 2.

spdnn, zie spónn.

sparhaukr^ subst. m. 99 aanm. 2.

spara^ zw. verb. (3) 344, 2.

spell^ zie spjall.

spellvirki^ subst. n. 114 aanm.

speni^ subst. m. 70.

spinna^ st. verb. (3) 319, 5.

spjall^ spell^ subst. n. 114 aanm. 217

aanm. 1.

spónn^ spann^ subst. m. 101, 1, 2. 195

aanm. 4. 245.

spoita^ zw. verb. (2) 188 aanm. 1.

sprengja^ zw. verb. (1) 183.

spretta^ st. verb. (3) 184 aanm. 212.

319 aanm. 1.

sprmga, st. verb. (3) 178, 2. 320, 2.

spyja^ st. zw. verb. (1. 1) 170 aanm. 2.

315 aanm. 2. 338 aanm. 3.

Stadarhóll^ n. pr. m. 32. 101 aanm. 2.

stadinn^ part. 213, 2.

stadr. subst. m. 46, 88, 2. 92 aanm. 2.

standa^ st. verb. (6) 47. 87. 218 aanm.

2. 326, 6. 332. 360.

stegi^ siigi, subst. m. 70.

Sfeindórr, Steinpórr^ n. pr. m. 188, 2.

steinv^ subst. m. 3 aanm. 1. 39. 64,
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3, 2. 155, 2. 196. 199, 1, 2. 206

aanm. 1. 222, 1.

stela, st. verb. (4) 108. 137 aanm. 321.

stétt^ subst. f. 71.

5%«, st.verb. (1) 29. 58. 64,3,1. 71.

181. 315, 1. 332.

stinga, st. verb. (3) 319, 5. 320, 2.

stjarna, subst. f. 107. 108. 111.

112 aanm. 2.

stofa, subst. f. 15, 2. 251.

stóll^ subst. m. 199, 5. 217 aanm. 1.

222, 1.

stórr^ adj. 155 aanm. 4. 269.

stói'u^ adv. 273.

stórugi^ adv. 273.

stórum^ adv. 273.

1. strd, zw. verb. (2) 102, 2. 123, 3.

339 aanm.

2. strd^ subst. n. 124, 3.

strida^ zw. verb. (1) 358, 2.

strjuka^ st. verb. (2) 87.

strykr^ subst. m. 239 aanm. 5.

strqnd^ subst. f. 242.

stubbi^ subst. m. 202, 3,

studill^ subst. ra. 223 aanm.

duldr^ subst. m. 239 aanm. 1-

Sturla^ n. pr. m. 251 aanm. 4.

stuttr^ adj, 78 aanm. 1.

sti/kki^ subst. n. 182, 2.

stxla^ zw. verb. (1) 193.

stqdva, zw. verb. (2) 15, 3. 171, 4.

195 aanm. 2. 3. 356, 8.

stqng^ subst. f. 178, 2.

st0kkva, st. verb. (3) 26. 78. 102, 1.

103. 168,2. 170 aanm. 4. 173 aanm.

2. 212. 319, 5.

sudr^ adv. 87. 207, 1 en aanm. 1.

278, 1. 280 aanm. 2.

suga^ st. verb. (2) 62. 316.

sultr^ subst. m. 238.

sumar^ subst. n. 76, 1. 2. 156 aanm.

2.. 223, 1.

su??ir^ pron. 262. 310, 3.

sund^ subst. n. 211, 3.

su?man, adv. 278, 1.

sunnari^ si/dri^ syztr^ adj. comp. superl.

87. 271 aanm. 1.

Sunnlendingr, n. pr. m. 95, 1.

mpa, st. verb. (2) 200. 316.

s/H^ subst. f, 77.

svci^ adv. 55 126. 170, 4 en aanm. 8.

277 aanm. 1.

svar^ subst. n. 99, 1,

svara^ zw. verb. (2) 196. 313 aanm.

Soarthq/di^ n. pr. m. 99, 1.

svdt^ svd at^ conj. 161,2. 186,1. 218

aanm. 2.

svefn^ subst. m. 5.

sveinti^ subst. m. 199, 1, 2.

sveipa, red. verb. 328, 3.

svelta., st. verb. (3) 105 aanm. 2. 319,

5, 320, 1 en aanm. 357, 1.

sverja, zw. verb. (1) 326, 2. 4. 5.

Sverrir^ n. pr. m. 228.

Sviar, n. pr. m. pi. 34. 59. 101, 2.

135 aanm. 4.

svidr^ svinnr^ adj. 189. 207, 2 en

aanm. 1.

svikja (-y«), sffkva^ st. verb. (1) 102,

1. 170 aanm. 3. 315, 3

svima^ svimma^ symja^ st. verb. (4. 3)

(zw. verb. 2) 138 aanm. 2. 204

aanm.1. 211,3. 322,3. Yg\. spnja.

svinnr^ zie sviÖr.

svQppr, subst. m. 212.

svsera^ subst. f, 71 aanm. 3.

syBri^ zie sunnari.

*syja^ zw. verb. (1) 84, 2 en aanm. 4.

134, 1. 338, 5.

sykn^ adj. 101, 2.

sykva^ zie svikja.

symja^ zie svima.

syn, subst. f. 88, 1. 89. 242.

s^na^ zw. verb. (1) 353 aanm. 4.
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syngva, st. verb. (3) 15,3. 51,2. 102,

1. 103. 170,3. 178,2. 319,5.

syr, subst. f. 91. 93. 259 aanm.

s'§üa^ zw. verb. (1) 193. 217 aanm. 2.

6ïy5^ï>, subst. f. 22. 25. 51,2. 84 aanm.

1. 101,2. 142. 168,2. 254 aanm. 1.

systkin^ subst. n. 180.

syta, zw. verb. (1) 77. 176, 2.

syzir^ zie su?mari.

sseing^ sxng^ subst. f. 134, 1.

sser^ zie sjor.

ssett, subst. f. 30. 56, 1. 87.

scekja^ zw. verb. (1) 61. 87. 127 aanm.

2. 166 aanm. 5. 176, 1. 197. 336

aanm. 1. 338, 4.

sceir^ adj. 265 aanm.

sqkum^ adv. 275. 276.

5^7, subst. f. 64 aanm. 2. 170 aanm.

2. 241.

sqngr^ subst. m. 224.

1. sQkkva, st. verb. ('è) 15, 3. 26. 78.

103. 170 aanm. 4. 212. 318.

319, 4.

2. s0kkva, zw. verb. (1) 103. 212.

^t(, subst. f. 91.

taka, st. verb. (6) 21. 47. 94. 147,

2. 218 aanm. 2. 326, 1. 352.

353 aanm. 2. 354, 1.

tal^ subst. n. 47. 87.

tór, subst. n. 184.

tegr., iigr^ tugr^ subst. num. m. 111.

286. 287.

telja, zw. verb. (1) 21. 47. 87. 88,

2 en aanm. 3. 156 aanm. 5. 166,

2. 3 en aanm. 2. 4. 192, 2 2. 335o

336 en aanm. 2. 337.

temja, zw. verb. (1) 88, 3.

teygja^ zw. verb. (1) 357, 2. 4.

Ud, subst. f. 275.

tidr, adj. 272.

UU, adv. 272.

iidendi, subst. n. 152 en aanm.

tigr, zie tegr.

Umi, subst. m. 247. 248.

Urcedr, adj. num. 288. 290, 1.

Uu, Uo, num. 18 aanm. 1. 135, 1 en

i.anm. 2. 176, 2. 286.

Uundi, num. 289 en aanm.

Uvar, subst. m. pi. 102, 2.

^'(«, ^<?, zw. verb. (2) 135 aanm. 3.

176, 2. 315, 4. 344, 2 en aanm. 4.

tjara, subst. f. 111.

^'oöf, zw. verb. (2) 817, 3.

toddi, subst. m. 191 aanm. 2.

tolf, tólf, num. 23. 101 aanm. 4.

184. 206 aanm. 3. 288.

tólfrcedr, adj. num. 288. 290, 1.

tolfü, tólfti, num. 289 en aanm.

topt, toft, subst. f. 79. 81. 201, 3. 4.

205, 1.

tor-, tyr-, t0r-, 23. 25. 53, 2, 3. 80

en aanm. 1. 93.

torkendr, adj. 80.

toroeldr, adj. 80.

tottugandi, totiugasti, num. 289 en aanm.

tottugu, num. 286. 287.

traudUga, adv. 274.

tré, subst. n. 44. 99, 3. 102, 2.

124, 3. 125 en aanm. 135 aanm. 6.

troda, st. verb. (4) 92. 120. 322, 1.

1. trm, zw. verb. (3) 184. 344, 2.

2. trüa, subst. f. 33. 132, 1.

tryggr, adj. 172. 184. 264 aanm. 1.

tryggvar, subst. f. pi. 170, 3.

tugr, togr, t0gr, zie tegr.

tun, subst. n. 275.

twiga, subst. f. 95, 2. 144, 1. 250.

267.

tveir, num. 124, 1. 135 aanm. 2. 167.

184. 199 aanm. 2. 275 aanm. 1.

282 en aanm. 283. 284. 287.

290, 4. 311.

tvenyiing, subst. num. f. 290, 3.

tcennr, adj. nnm. 290, 2.
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tcévetr^ adj. 15, 3. 29. 75.

tv I breidr^ adj. 75.

Uifaldr, adj. 290, 2.

tvisvar^ tysvar^ adv. num. 290, 4.

tvitjd7i^ zie tottugu.

tcltugr^ adj. num. 290, 1.

^^^^m (-», st. verb. (3) 76, 1. 172

aanm. 1. 319 aanm. 3. 357, 1.

ti/lft, siibst. num. f. 290, 3.

ti/r-^ zie tor-.

Tyr, n. pr. m. 102, 2.

Tysdagr^ n. pr. m. 102, 2.

tysvar^ zie tmsvar.

tnjtn^ subst. f. 189. 259 aanm.

^r^r-, zie tor-.

é-, o-, praef., 81 aanm. 1. 96, 2.

ndr^ unnr^i subst f. 242.

«//>•, subst. m. 24. 52. 76 aanm. 1.

87. 129. 155, 2. 3. 197. 201, 2.

277 aanm. 1.

ulfud^ subst. f. 181 aanm. 2.

Ullr^ n. pr. m. 199 aanm. 4.

«»ï, «^i^, praep. 95, 2. 202, 1 en

aanm. 1. 204 aanm. 1.

una^ zw. verb. (3) 344, 1.

1. und^ praep. 95, 2.

2. und, subst. f. 168, 2.

nndir^ praep. 95, 2.

«;«^r, adj. 162.

«/;;^»ö^, verb, praet. pr. 189. 346 en

aanm.

unnr^ zie udr.

upp^ tip^ adv. 218 aanm. 2. 278, 1.

uppi.^ adv. 278, 1.

upphiminn^ subst. m. 176 aanm. 3.

?<r, tir-^i zie ór.

és^ zie o.w.

Urdr, n. pr. f. 240. 242.

?.'/, adv. 62. 218. 271, 2. 278, 1.

280 aanm. 4.

2?^fl5«, adv. 278, 1 en aanm. 1.

utctrla^ adv. 280 aanm. 4.

ntarmem-^ adv. 280 aanm. 7.

ntbyrdis, adv. 275. 278, 2.

?^^?, adv. 278, 1 en aanm. 4. 280

aanm. 4.

étlendis^ adv. 95, 1.

Vafprndnir.^ n. pr. m. 228 aanm. 1.

vagga^ subst. f. 178 aanm. 2.

vaka^ zw. verb. (3) 146 aanm. 173.

342. 343,1 en aanm. 3. 344 aanm. 2.

vakna, zw. verb. (2) 144, 1. 2. 173.

339. Ygl. oaknadr.

vaknadr^ part. 263 aanm. 1.

Vakr. n. pr. m. 219, 1. 222, 1.

valda^ zw. anom. verb. 189. 191, 1, 2.

349.

validr., valdr^ part. 159 aanm. 1. 218

aanm. 2. 263 aanm. 1.

vallgangr, subst. m. 99, 2.

valrof^ subst. n. 147, 2.

vandr^ adj. 168, 1.

tó^^/r, adj. 168, 1. 191, 1, i.

vanr, adj. 199, 1, 2. 222, 1.

vanrcekja., zw. verb. (1) 208 aanm. 6.

vdpn^ subst. n, 55.

vara^ zw. verb. (3) 360.

vardhald.^ subst. n. 99, 2.

!?drr, orr, pron. 101, 1, 1. 128. 136.

168, 2. 262. 295. 296 en aanm.

vatn^ subst. n. 15, 3. 206. 249 aanm. 1.

vatr, adj., 218 aanm. 2,

vaxa^ st. verb. (6) 326, 4. 5.

Vazhyrna^ n. pr. f. 95, 1.

vé^ subst. n. 135 aanm. 4,

üf?^?', subst. n. 168, 1.

vefa, st. verb. (4) 101, 1. 322, 2.

vefr^ subst. m. 239, 2, 2 en aanm. 3.

?;é^«, st. verb. (5) 70. 324, 2. 5 en

aanm. 1.

veggr^ subst. m. 167. 239 aanm. 4.

vegna^i adv, 275, 4.

y^^r, subst. m. 48. 222, 5 en aanm.

275 aanm. 1. 278, 2.
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veida.^ zw, verb. (1) 192, 2.

veita, zw. verb. (1) 130 aanm. 1.

veizla^ subst. f. 130 aanm. 1.

vekja, zw. verb. (1) 173. 182,2. 193

aanm. 338, 6, 1.

vekjandi, part. 182, 2.

veL adv. 280, 3.

véla^i zw. verb. (1) 338, 6, i.

velja, zw. verb. (1) 90. 159. 166, 2

en aanm. 4. 192, 2, 2 en aanm. 6.

218 aanm. 2. 353, 1. Vgl. validr.

veljandi^ part. 166 aanm. 3.

velta^ st. verb. (3) 319, 5.

oenja, zw. verb. (1) 88, 2. 192, 2, 2

en aanm. 6.

ver, vit pron. 21. 75. 128 en aanm.

3. 313 aanm. 330 aanm. 3. 350

aanm. 359, 1 en aanm. 1. Zie ook ek.

vera^ st. anom. verb. (5) 75. 87. 161,

2. 168, 1. 313 aanm. 324, 5. 6.

350 en aanm. 356, 2. 6. 7. 357,

1. 4. 5. 360 en aanm. 1.

verda^ st. verb. (3) 48. 105 aanm. 2.

188, 1. 319, 5. 320, 1 en aanm.

330 aanm. 1. 356, 1. 6. 358, 1. 3.

359, 3 en aanm. 3. 360 aanm. 1.

Vgl. ordinn.

yera^r, adj. 49, 1. 84,3. 96,1. 219,1.

verold^ subst. f. 104, 1.

verpa^ st. verb. (3) 105 aanm. 2. 168,

1. 360 en aanm. 1.

vér^ pron., zie vit en ek.

1. vert\ subst. m. 70. 214 aanm.

2. nerr, verst, adv. comp. sup. 85. 214

aanm. 270 aanm. 4. 280, 3.

verri^ versti\ adj. comp. sup. 15, 3.

85. 270 aanm. 4. 271, 1.

oersna^ zw. verb. (2) 196. 215.

vesall^ adj. 148 aanm. 1. 159 aanm. 2.

vestan, adv. 278, 1.

vestar^i adv. 280 aanm. 2.

ve.str^ adv. 278, 1.

vestri^ vestasti\ adj. comp. sup. 271

aanm. 1.

-vetna^ zie vsettr.

üetr, subst. m. 72. 212. 219, 2. 257

aanm. 2.

vétt.^ zie vxtt.

vettergis^ vxttugis zie vsetki.

véttr., zie vsettr.

véttvangr^ subst. m. 29. 71.

vid, subst. f. 234.

vida, adv. 272. 280.

vig^ subst. n. 71. 168, 1. 324 aanm.

m/l, subst. f. 259 aanm.

^7^A'ö, subst. f. 70 aanm. 2.

vikja (-m), ykva.^ st. verb. (1) 34.

102, 1. 170 aanm. 3. 315, 3 en

aanm. 1.

vildr.^ adj. 351.

vilgi.^ adv. 277 aanm. 1.

vilja.^ zw. anom. verb. 84, 3. 192

aanm. 4. 351. 356, 8.

vilkit 211 aanm. 1.

villa, zw. verb. (1) 193. 338, 6, 1.

y?7/r, adj 189. 217 aanm. 1. 263,2.

265 aanm.

Fina., n. pr. f. 58.

vinda, st. verb. (3) 320, 1.

vinna, st. verb. (3) 52. 168, 1. 319,

5. 320, 1. 353 aanm. 3. 357, 4.

vinr, subst. m. 22. 49, 1, 2. 86. 92

aanm. 2.

virêfa^ zw. verb. (1) 6.

virdar^ subst. m. pi. 70.

virdi^ subst. n. 49, 1. 84, 3.

virdingy subst. f. 96, 1.

v'iss, adj. 58.

int zie vér.

vita^ verb. praet. pr. 22. 50. 154.

168, 1. 184. 332. 345. 356, 5.

o«7r, adj. 70. 184.

vitra^ zw. verb. (2) 353 aanm. 3.

vsenlUy vietta., zw. verb. (1) 212 aanm. 3.

17
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vsepna, zw. verb. (1) 193.

vietki, pron. 238. 242. 312.

vsett^ vétt^ subst. f. 71 aanm. 3.

vxUa^ zie vsenta.

vseitr, véttr^ vittr, subst, f. 71 aanm. 3.

127 en aanm. 1. 176, 2. 238.

242. 311.

z?2, subst. f. 64, 2, 1.

vqllr^ subst. m. 99, 2. 199 aanm. 4.

vqlva^ subst. f. 251 aanm. 5.

V(imh^ subst. f. 212 aanm. 1.

vqn^ vdn^ J«, subst. f. .56, 2. 99, 1.

101, 1. 116. 212 aanm, 3.

yg^c^r, subst.m.6. 27. 47,2. 97 aanm.

99, 1. 155, 2. 3. 199, 1, l, 208,

1, 2. 245. nysl. vöndur 6.

vqrdr^ subst. m. 99, 2.

vqrn, subst. f. 99, 1.

vqttr, subst. m. 212. 245.

vqxtr^ subst, m. 99, 1.

^dr^ pron. 297 aanm. Zie ook J)u.

ydvarr^ yÖarr^ pron. 102, 1. 170, 2

en aanm. 5. 295. 297 en aanm.

yjir^ praep. 22. 87 aanm. 2. 139, 2.

156, 2. 271 aanm. 2. 360.

ygjask^ zw. verb. (1) 34. 87 aanm. 2.

Vgl. agja.

ykkarr^ pron. 170 aanm. 5. 216, 2

en aanm. 3. 295. 297.

ykkr^ pron. 78 aanm. 2. Zie ook pü,

ykva, zie vikja.

ylgr^ subst. f. 87. 236 aanm. 2.

^/«>, subst. m. 163 aanm.

^mm, adj. 96, 1. 219, 3.

Yngvaldr^ n. pr. m. 170 aanm. 6.

1. ^r, subst. m. 102, 2.

2. ^r, yr- zie oV.

yrkja, zw. verb. (1) 168, 2. 173. 214.

338, 4.

^tri^ fztr^ adj. comp. sup. 271, 2.

>', adv. 20, 124,1. 128. 208 aanm.

2. 279. 308 aanm. 2.

fiadan^ adv. 278, 1 en aanm. 3,

fiadra, adv. 278 aanm. 2.

pagall^ adj. 152.

J)angat^ pagat^ adv. 278, 2.

J)annig^ pannug^ adv, 278, 2.

/öT, adv. 278, 1 en aanm, 2. 308

aanm. 2.

/e/r, subst. m. 239, 2, 2.

fiegar^ adv, 308 aanm. 2.

J)egja^ zw. verb. (3) 146 aanm. 187.

343 aanm. 3, 344, 2. 356, 2.

/e_^;2, subst. m. 109.

Jjekja, zw, verb. (1) 182, 2.

})ekkja, zw. verb. (1) 54. 127 aanm. 2.

338, 4.

Pelatnqrk^ n. pr. f, 84, 3. 239 aanm. 2.

1. /«?V, pron. pers. 2e pi., zie ót.

2. /er, pron. pers. 2e s. 74. 75 aanm.

128 en aanm. 1. 2. 3. 330 aanm. 1.

Zie ook J)ü.

Jiiggja, st. verb. (5) 84, 3. 124, 2.

179, 1. 182, 1. 187. 324, 1. 2.

J}ik^ pron. pers, 2© s. 174. Zie ookpu.

pili, subst. n. 228.

Pilir, n. pr, m. pi. 84, 3. 239 aanm. 2.

/%, subst. n. 178, 2. 187. 212

aanm. 1,

J)inn^ pron. 130. 213, 2 en aanm. 2.

262. 295.

//r, zie J)^.

pisl^ subst. f. 71 en aanm, 1.

J)it^ pron., zie er.

Pjalfi^ n. pr. m. 107.

Jjjód, subst. f. 230. 241.

Jjjófr^ subst. m. 68 aanm. 1.

J)jokkr^ Jjykkr^ adj. 112. 264 aanm. 1.

/ó, conj. 128. 147 aanm. 1.

pokki^ subst. m. 78.

pola, zw. verb. (3) 87.

Pólfr^ n. pr. m. 215 aanm. 216

aanm. 1.

Póra^ n, pr. f. 130 aanm. 2.
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pora^ zw. verb. (3) 159 aanra. 2.

356, 7.

poran, -un siibst. f. 159 aanni. 2.

Póraldï\ n. pr. m, 170 aanm. 6.

Forarinn^ n. pr. m. 130 aanm. 2.

Porb}qrg^ ii. pr. f. 130 aanm. 2.

Porbjqrn, n. pr. m. 187.

Pordr^ n. pr. m. 130 aanm. 2.

Porgils^ n. pr. m. 196 aanm. 1.

Pórhallr^ n. pr. m. 130 aanm. 2.

Porkell^ n. pr. m. 223 aanm.

PorkelsHon^ n. pr. m. 208 aanm. 4.

Porldkr^ n. pr. m. 64, 2, 2.

Pórólfr^ n. pr. m 130 aanm. 2. 21 f)

aanm.

Póri\ n. pr. m. 76 aanm. 2. lo<>

aanm. 2. 187. 188, 2. 208, 4.

Porsteinn. n. pr. m. 16. 64 aanm. o.

130 aanm. 2.

Pörunn^ n. pr. f. 236 aanm. 3.

Pormldr^ n. pr. m. 130 aanm. 2. 170

aanm. 6.

J)óU,])ótJ)óat(iQT\]. 128. 161,2. 218

aanm. 2. 291 aanm. 2.

/ra, zie preyja.

pramsky, subst. n. 99 aanm. 2.

Prdndheimr^ n. pr. m. 257 aanm. 2.

préfaldr, Jmfaldr, adj. 75. 187.

prenning^ subst. num. f. 290. 3.

prennr^ num. 290, 2.

prettdn^ prétjdn^ num. 72. 286.

prettdndi^ num. 289 en aanm.

preijja^ /)rd^ zw. verb. (1. 2) 102. 2.

123, 3. 338, 5. 339 aanm.

pridi. num. 289.

pridjwigr^ subst. num. m. 187. 290,3.

Jjrifa^ st. verb. (1) 314.

prlfaldr. adj. 187. 290, 2.

/r/r, num. 19. 43. 135, 2 en aanm.

2.6. 167. 187. 199 aanm. 2. 238.

284. 287. 290, 4.

pr'itugr^ adj. num. 290, 1.

prjdtigi^ num. 287.

pró, subst. f. 77.

pryngva^ pjrOngva^ st. verb. (3) 170, 3.

319, 5.

prysvar^ adv. num. 290, 4.

Proend)'^ n. pr. m, pi. 257 aanm. 2.

1. pr0ngva^ pr^ngja^ zw. verb. (1) 338,

1, 1. 2.

2. pr0ngva^ zie Jnyngva.

])H, pron. 128. 218 aanm. 2. 291 en

aanm, 2. 350 aanm. 357.

puh\ subst. m. 92 aanm. 2.

pungi\ adj. 88, 1.

purfa^ verb. praet. pr. 201, 2. 346.

Purldr^ n, pr. f. 219 aanm. 3.

/«r.s, subst. m, 219, 1.

pdmnd, subst. num. f. 218. 288. 289

aanm.

pvd, st. verb. (6) 94. 170,4. 326,3.4.

pdlcd^ pvit^ coni. 161, 2.

pi/, pir, subst. f. 31. 49, 1, 2. 86.

102,2. 123,3. 170,2. 236 aanm 1.

pykkja, zw. verb. (1) 32. 77. 78.

87. 123 aanm. 1. 127 aanm. 2.

161, 2. 176, 1. 330 aanm. 1.

338, 4. 357, 4. 358, 3.

pykh', zie pjokkr.

pqgn, subst. f. 159 aanm. 2.

pqkk, subst. f. 212. 240.

pqrf^ subst. f. 277 aanm. 1.

cx, adv. 275, 3. 279.

er;-, subst. f. 102, 2. 259 aanm.

/^//^, adv. 275.

setla, zw. verb. (2) 161, 2. 356, 3.

1. xtt, subst. f. ('geslacht') 89.

2. «^if, subst. f ('achttal') 290, 3.

settborimi, adj. 89 aanm. 2.

a?y«, adv. 279.

xvagi, adv. 279.

«t?/, «ƒ, subst. f. 15 aanm. 3. 64, 2, 1.

17 1',
2.

(i'di, subst. n. <^7.
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oegja^ zw. verb. (1) 87 aanm. 2. 127

aanm. 2.

oepa^ zw. verb. (1) 87. 193 en aanm.

338, 6, 1.

cer^ zie oV.

cexla^ zw. verb. (1) 193. 217 aanm. 2.

^', subst. f. 125. 177, 3, 2 en aanm.

1. 229. 231. 304. 305.

qdrMvis^ qÖrti visi [visu)^ adv. 275

aanm. 2.

qfnnd^ subst. f. 104, 2.

Qgmundr^ n. pr. m. 104, 2.

g/, subst. n. 102, 1.

qldungi\ subst. m. 104, 2.

qllungis^ adv. 211, 1.

^/«, ^/«, subst. f. 129 aanm. 159

aanm. 2.

qlnbogi^ almbogi^ subst. m. 211, 2.

^'i^, o;^, «;?, praep. 104, 1.

qndvegi^ subst. n. 104, 2.

qndverdr^ adj. 104, 2.

2^«, subst. f. 198, 2.

^r, subst. f. 170, 3. 177, 2. 232.

^r^, subst. f. 230.

Qss^ óss, subst. m. 96, 1. 99, 2 en

aanm. 1. 114 aanm. 123, 1. 208,

2. 245.

Qssmr^ n. pr. ra. 244.

Qst, subst. f. 101, 1, 2. 208, 2.

Qveidr^ subst. f. 15, 3.

Qxl^ subst. f. 241.

0dli^ edli^ subst. n. 26. 47 aanm.

87. 120.

0dri^ 0ztr^ adj. comp. sup. 271, 1.

ófri^ efri^ nfstr^ efstr^ adj. comp. sup.

('hooger') 120. 271, 2.

0ngva^ 0ngja^ zw. verb. (1) 170

aanm. 3.

()r-, zie ór.

0róf^ subst. n. 176 aanm. 3.

0ss^ zie oss.

0x, subst. f. 26. 102, 1. 234.

228.

Oernoorscb.

aaki 210.
L

after 139, 2. 197 aanm. 2. 201

[f///^]i2 197 aanm. 2.

öT» 208 aanm. 2.

«i^ö! 208 aanm. 2.

«/«^^^yö 189 aanm. 1.

aih^ Ie sing. 332.

«/^, 3e sing. 332.

ainaU 281.

alai{p)u 230.

«//^^ 236.

«/«^<3 251.

anart 216, 2.

ar (abc) 107 aanm.

arageu 251.

ö?r%üf 164. 166 aanm. 4.

arUjano 208, 1, 1. 248.

aRina 198 aanm, 2.

öm«^!f 99, 2. 113, 1.

asugas 208 aanm. 5.

asugisalas 208 aanm. 5.

«e^öteV 208, 5.

auja 164.

aus (abc) 99 aanm. 1.

apru 207 aanm. 3.

dAriuti]) 88 aanm. 1.

166, 3. 330.

darutR 88 aanm. 1. 198, 3.

bergann (abc) 107 aanm.

biarkan (abc) 107 aanm.

do 331, 2.

?or?^/;?i2 153. 199, 2.

brodiR 197 aanm. 2.

brujmr 113, 1.

dagaR 144 aanm. 5.

dahdim 157. 208 aanm. 1,

-a^^wa^.? 155 aanm. 2. 248.

ÖohtriR 11. 176 aanm. 1. 254.

doynido 18. 144, 1. 159 en aanm. 3.

durs (abc) 107 aanm.

221.

153. 156, 2.

330.

221. 238.

153 aanm. 2.

337.
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ek 10 aaiim. 2. 106 aanm. 1 15 aanm.

1. 356, 5.

eka 106 en aanm. 113, 1. 115 aanm.

1. 154 aanm. 1. 291.

elifi 236.

1. cr^ eR^ xj; (9.s-, ia.s, ia n, pron. 3

aanm. 1. o08 aanm. 1. 3. 330 en

aanm. 1. o50.

2. er^ eR^ <?*•, verb. anom. 3^lO.

erilaR 84 aanm. 3. 107. 138. 155

aanm. 3. 221.

fadiR 197 aanm. 2.

fahi 330.

faihido 20. 28. 64, 1. 2 1
1. 144, 1

en aanm. 1. 5. 159. 1 76, 2. 208,

1, 1. 337.

faiu 330.

fAlAliAk 332.

farauisa 267.

feu (abc) 99, 3. 246.

jiakura^ Jiakurum 113, 3 en aanm,

Jino 251.

fiskR 113, 3.

Jiur 110.

fokl 113, 3. 199, 5.

-gasüR 88 aanm. 1. 155, 2. 197.

gestuniR 88 aanm. 1. 153. 157 aanm.

199, 2. 221. 238.

git)u 330.

godagas 144 aanm. 6. 153. 221.

haderag 174. 291.

hAerAniAlAusR 113, 3.

hAeruwulafiR 228.

hagustaldiR 22S.

haidRuno 230.

haitega 174. 291. 330 aanm. 5.

356, 5 en aanm. 1.

haiiika 291, 330 aanm. 5. 356, 2

en aanm. 1.

haitinaR 138 aanm. 2. 153 aanm. 2.

208 aanm. 4, 334.

haiwidaR^ zie h(l)aiiüidaR.

hall 238,

}iarif{a 209 aanm. 1.

//«r/i- 225.

hariso 251.

hAriwolA/R 76 aanm. 1. 89 aanm. 1.

hAriwulafa 166 aanm. 2.

hariwulfs 221.

//tó^^/^^n06. 161,2. 291. 330 aanm.

5. 3.56, 5 en aanm. 1.

hatikoJjuR 153 aanm. 2. 155, 2. 203

aanm. 1. 245.

hApuwolAfR 76 aanm. 1. 113, 3.

195, 1.

liApawulafR 195, 1.

JieldaR 106.

herAmala(u)sAR 261. Vgl. -la(u)sAR.

hino 262 aanm. 1.

hlaiwa 64, 1. 221.

h(l)aiwidaR 337.

hletoagasüR 238.

holtbiaR 76, 1. 209 aanm. 1. 221.

//or/^« 23. 53,1. 76,1. 138. 155,3.

208, 1, 1. 221.

hroReR 228.

huwciR 307 aanm. 1.

e/^/7^ 88 aanm. 4.

igi^on 251.

zöj/t 3 aanm. 1.

?/?: 291.

ind^ int 88 aanm. 4. 95, 2.

^7^ 350.

is 350.

iufur^ iofur 111.

iuJnngaR 37. 68, 1. 172 aanm. 1.

209 aanm. 1.

ij)a 115, 1.

m/i, .y«/i 162 aanm. 1.

kaiha 208 aanm. 3. 221.

^Y/OT 322.

keptm 153. 199, 1, 1. 248.

kilinR 179 aanm.

^/^w 179 aanm.
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kubl 113, 3.

kunimudiu 164. 245.

kunuhaR (n. pi.) 221.

kujjumut 113, 1.

lAgi 336.

lagu (abc) 113, 1.

lagor {diho) 99 aanm. 1.

laucr (abc) 99 aanm. 1.

-lAusR 155 aanm. 2.

-la(u)sAB 221. Vgl. herAmala(u)sAR.

la])u 230.

%/ 331.

/?'/?:? 88 aanm. 4.

IMu 68, 1. 261.

m,a^e 88 aanm. 2.

magiu 164. 245.

^ïö^^?^ 155, 3. 245.

7nakia 164.

w^jr«jR 88 aanm. 1. 155 aanm. 2.

199 aanm. 1.

maR 199 aanm. 1. 207, 4. 257

aanm. 4.

marika 88 aanm. 4.

mariR 260 aanm.

maJ)R 257 aanm. 4.

;??^'i^ 291.

»ï[i]y?: 291.

minino 262 aanm. 1. 295.

wmï^ 261. 295.

muha 248.

nAkda 88 aanm. 2. 99 aanm. 1.

113, 3. 262.

naseu 88 aanm. 2. 89.

;zw 350 aanm.

niuha 261.

niujila 164. 172 aanm. 1.

niuwila Yl'^ aanm. 1.

. . 'TiwinaR 238.

or (abc) 99 aanm. 1.

orte 168 aanm. 2. 337.

os (abc) 99 aanm. 1. 113, 1.

owlpupewaR 115, 2.

raginakudo 230. 261.

r«^ 169 aanm.

reidu (abc) 99 aanm. 1.

ronu 251.

runAR 155 aanm. 3. 230.

r2<«o (n. ace. pi.) 230.

runono 144, 1. 155 aanm. 5. 230.

runoR 144, 1. 155 aanm. 3. 230.

rummaJ)R 207 aanm. 3.

ruul/R 2.

sö 300.

a salhaukum 89.

i. 6"«i2 (pron.) 300.

2. 5ö5^ (= sa er) 308 aanm. 1. 2.

5«5/, 5««/, Jjansi-i ])atsi^ paimsi^ ]mna

302 aanm.

-6"^e< 170 aanm. 2.

«ï« 302.

8in 262. 295.

5ï;o5^^i^ 84 aanm. 2. 164. 262. 270

aanm. 1.

siol 170 aanm. 2.

skipaleudaR 37. 68, 1.

5/.-on;2 113, 3. 138 aanm. 2. 199

aanm. 1.

slaginaR 138 aanm. '2.

snuhekA 291. 356, 1 en aanm. 1.

sol (abc) 113, 1.

5o/« 155 aanm. 2. 230.

502f 113, 3. 176 aanm. 1.

soulu (abc) 99 aanm. 1.

stAin 113, 3. 199 aanm. 1.

staitia 208, 1, 1. 221.

stainaR (n. sing.) 37.

199,1,2.

stainaR (n. pi.) 221.

statR 88 aanm. 1.

stin 3 aanm. 1.

strantu 242.

52^« 113, 2. 3.

suniR 88 aanm. 4.

suniu 145.

64, 1.

222, 1.

155, 2.
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sunu 113, 1. 3 en aanm. 155,3. 245.

suaj) 186, 1.

swemand{e) 334.

swestar 84 aanm. 1. 142 aanm. 254.

tal^o 209 aanm. 1.

tawido 144, 1. 208, 1, 1. 337.

tregR, trenkR^ trikR^ drinR 209 aanm. 1.

trekiaR 3 aanm. 1.

tualf 101 aanm, 4.

uamuj) 221.

uar 113, 2.

uinkira 212 aanm. 4.

'«/fc 24. 147 aanm. 2.

«(A 168 aanm. 2.

undiR 197 aanm. 2.

ungandiR 260 aanm.

imnam 154. 332.

ï/:;'^(? 168 aanm. 2.

arjfï 337.

M^r 168 aanm. 2.

«'fi!;^(? 146.

?<?6f^(? 221.

warb 332.

waritu 332.

M'6f^(? 336.

wi/?^ 164, 330.

wiltiR 88 aanm. 1. 262.

{wï\t 291.

witadahalaiian 248.

?«??2^ai2 138. 221.

wiwila 142 aanm. 248.

woduride 10 aanm. 2. 146. 155 aanm.

2. 221. 344, 2.

-wolJfR 155 aanm. 5. 168 aanm.

2. 221.

worahto 76, 1 en aanm. 3. 208, 1, 1.

337. 338 aanm. 5.

wraita 169 aanm.

writeR 330.

wrta 168 aanm. 2. 337.

wulafa 155 aanm. 6. 168 aanm. 2.

221.

wulafR 155 aanm. 3. 6.

wurte 76, 1. 168 aanm. 2.

y>:i2 197 aanm. 2.

/6ö; (pron. neutr. pi.) 282 aanm. 1. 300.

pAiAR 300.

]}Aim 300.

]è«//i2 238.

PaR 300.

^«^ 300.

])iaunkR 195, 2,

/m 300.

/m« 291.

fi^winaR 209 aanm. 1.

J)iRi 262 aanm. 2. 300.

fiit 300.

/o^^ 300.

prawiri^an 199, 1, 1.

19. 84 aanm. 2. 135, 2 en

aanm. 2. 164. 165. 284.

pulfR 215 aanm.

^atr 208 aanm. 7.

purlfiR) 215 aanm.

purmupi 208 aanm. 7.

«/2f 201, 3.

«/^^> 201, 3.

Oudnoorweegsch.

biob ek 330 aanm. 2.

^/g;?« 6.

<^or<?;'? 219 aanm. 2.

brennande 151.

d-cO'uda 66, 1.

droten 151.

«X: 106 aanm,

(?row 151.

ƒ« <?<? 330 aanm. 2.

forner 151.

ƒ055 6.

oostnoorw. (jafugr 100.

Géstmin 190 aanm. 3.

^/ar/d5 249.
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hxyra 87.

hselgast 354, 2.

hsoldum 100.

hsondum 100.

oostnoorw. iak 106, 291.

jall 6.

kalladu 140. 144 aanm. 4.

cauphó 66, 1.

kirkiu 151.

c/ée^e 219 aanm. 2

^uï'^ 6.

/i^ (?^ 330 aanm. 2.

%«^ 67. 87.

matogr 219 aanm. 2.

méi\ mit 168 aanm. 1. 359 aanm. 1.

mxlte 151.

nalgast 354, 2.

oostnoorw. ndmum 100.

ofgamal 219 aanm. 2.

ocmr 219 aanm. 2.

o//z<!»/ 100.

ouga 249.

oostnoorw. raduni 100.

n/^« 151.

rm^r 5.

wnoorw. sarum 100.

j?/5r«o^ <?^ 330 aanm. 2.

scyldir 151.

stse.inn 39 aanm.

svenm 5.

63///V 6.

syngum 151.

;?«//« 47. 87.

^^/•- 93.

vyrda 6.

-J)jufr 68 aanm. 1.

a3?^m 219 aanm. 2.

J^sbJQ7'n 96, 1.

^sgeirr 96, 1.

a?2^5i^r 38 aanm. 66, 1.

r?y 65.

f)yr« 249.

Nieiiwnoorweegsch.

auga 66 aanm. 1.

tf2^505 66 aanm. 1.

Hardcmger 104, 1.

jarv^ erv 114 aanm.

lóyna 66 aanm. 1.

Thursaker 76 aanm. 2.

«fo»/^; 201, 4. 205, 1.

Orkn. //^'« 77.

Oudzweedsch.
(vgl. ook oern.)

ambutt 101 aanm. 1.

annxn 216 aanm. 2.

augun 249.

^ïo^, zie ^^^.

^ior;« 112.

hiu]ia 68, 2.

brigda^ bregÖa^ 85.

^/•z'^^flj 85.

bundan^ -on 138 aanm. 2.

^y^, />/o^ 172 aanm. 1.

byndin 138 aanm. 2.

h^nhora 89 aanm. 2.

^(?r;^ 112.

drikka 72.

drokkin 78 aanm. 1.

drunkna 212 aanm. 2.

drykkin 138 aanm. 2.

^^A: 72 aanm. 1.

^ü^rïV 285 aanm.

ƒ005 79. 81.

framfös 79. 81.

gafugr 100.

grec/^ 72 aanm. 1.

hidin 85.

hiorimi 249. 267 aanm. 1.

y^c'e^^ 138 aanm. 2,

^a^ym 138 aanm. 2.
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iak 3 aanm. 1. 106. 113, 1.

aanm. 1. 291.

las 3 aanm. 1.

iata^ iatu 105 aanm. 1.

lavur 203 aanm. 1.

kalladu 144 aanm. 4.

Jdëdhe 64 aanm. 4.

klhwper 72.

krumpin 212 aanm. 2.

^ör 91.

kuna 76 aanm. 3. 251 aanm. 3.

lëa 177, 3, 1.

Lifstan 64 aanm. 3.

-lïkr 97.

/ö(? 103 aanm. 2.

/o;2^« 267 aanm. 1.

namum 100.

»(?"?; 81.

n^tös 81.

radum 100.

r«w« 203, o.

rumpa 212 aanm. 2.

6-«> 300.

5^«, 57fl! 125 aanm. 177, 3, 2.

siol 64 aanm. 2. 170 aanm. 2.

somar 76, 2.

•s//^/ 70 aanm. 2.

5j9mi 70.

stunter 78 aanm. 1.

suni 308 aanm. 3.

tiughu 41. 112.

/(?r- 80 aanm, 1.

uk(k)ur 78.

u^r 128 aanm. 3.

wit 291.

/«;• {})0r) 93 en aanm. 2.

f)ë 300.

/«zcy» 109.

/«Vr 68, 2.

/nuver 68, 2.

zw. dial. (^6'^y 172 aanm. 1.

115
j

zw. dial. ddnka 264 aanm. 1.

/i^^*- 81.

göra 179 aanm.

Köpenhamn 203, 3.

«f<?^^(^y 172 aanm. 1.

som 308 aanm. 3.

tornt 201, 4.

I

tml'mg 96 aanm. 1,

Ouddeensch.

(vgl. ook oern.)

bisevser^ biauxr- 203 aanm. 1.

drsengR 209 aanm. 1.

fritte 71 aanm. 1.

Hidin 85.

5/«/ 109.

5«^OT 308 aanm. 3.

wrang 169.

de. e/ter 201, 3.

„ enke 130.

„ ^/;or 110.

„ kraft 201, 3.

„ raon 203, 3.

„ 5o»i 308 aanm. 3.

„ sa 170 aanm. 8.

„ vred 169.

ogutn. bej)in 283.

gutn. mJr 74. 128 aanm. 3.

ogutn. sina 291.

gutn. 57r 74.

„ Jjlr 74.

ngutn. bregga 172 aanm. 1.

Finse h.

ansas 221.

tfrMw 230.

armas 197 aanm. 1.

^f/^« 248.
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hamara 221.

hattu 245.

kaltio 251.

kansa 230.

karilas 88, 2.

/^r/i'/^ 251.

kaunis 260 aanm.

/^2</^« 221.

kiiningas 221.

/^^?«f?o 234.

niekla 190.

parmas 197 aanm. 1,

/?^^^> 228.

m/^/?;e 248.

rengas 197 aanm. 1.

m/4:^ 228.

ruis^ ruki(h)in 238.

rï^«o 230.

sairas 197 aanm. 1.

üuris 260 aanm.

^«joü! 251.

vanttu^ vantus 245.

y?7> 234.

akho 234.

barkko 245.

<^or^i/ö 221.

dievddo 230.

fjervva 111.

gardde 221.

gonagas 221.

jetanas 221.

Lapsch.



ADDENDA EN CORRIGENDA.

Bldz. 61. § 113, 3 en aanm. Dat de Röksteen breking

heeft in fiakura^ fiahurum en toch bewaarde u in simu^ verklaart

Koek in een brief van 25 Maart 1920 op de volgende wijze:

een oudere ace. (pi.) "^fedura heeft in de litteratuurtaai u ver-

loren in de 2e syllabe, en evenzoo de ace. s. sunu. Maar in het

drielettergrepige "^fedura ging u vroeger verloren dan in het

tweelettergrepige sunu. Men had dus ace. (pi.) *feudra (met oudere

M-breking), ace. s. sunu. In dien tijd luidde de n. ace. neutr.

van het telwoord nog '^fed'iir, de g. "^^fèduvRa. Uit deze vormen

werd u ingevoerd in den ace. m., die dus *feu9ura werd, waaruit

*feugura ^ fiogura^ op den Röksteen geschreven fiakura.

Daarna ging u verloren in het tweelettergrepige simu, en

daarna trad jongere M-breking op in n. ace. pi. "^'fedur >> "^feudur

>> fiugur.

Bldz. 149, r. 23. nAkda{n). Op den steen staat nAkda, en

in dezen vorm is het woord ook terecht geciteerd § 99 aanm. 1

en 113, 3. Maar er volgt m', en de n aan het begin van dit

woord kan dubbel gelezen worden (M. Olsen in Indskr. III, 183).

De vorm is dus een juist voorbeeld voor een ace. s. m. op -an.

Bldz. 66, r. 2. Yoor de assimilatie ht > tt kan even goed

het subst. rétfr als het adj. rétfr aangevoerd worden, liet go.
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kent alleen het adj. raihts. De verwijzing in aanm. 1 naar § 71

geldt echter alleen voor het subst,, dat een /-stam, niet voor het

adj., dat een a-stam is.

p. 176 r. 7 van beneden. Het getuigenis van den steen

van Reistad voor een pronominalen vorm pin is zeer onzeker.

De vooronderstelling berust op een deeling van iupingaR, wat

volgens sommigen een eigennaam is, in drie woorden iu pin gaK

(ij si. hjó penna Geirr).

Bldz . 12 ][•. 1 van beneden staat: en V lees j en V

w 29
5 ^ 55 'j1 55

A leifr
55

A leifr

» 33
, 9 5)

witrs
55

vitrs

3J
38

, 6 „ 55 55
hjord

55
Jijqrd

V 39
, 7 55

515) 55
515))

?)
58 4

5 ^ 55 55 55
hjuggi

55
bjuggu

» 60
5 5 „ 55 55

stain
55

stAin

r)
64 „ 10

55
inwid

55
inwid

V 70 „ 13
55

Aanm. 1
55

Aanm.

;3 72 , 26 >>
Hla

55
"^lëa

V 76 „ 21
55

oern.

-de <i -dep

55
oern.

-dsë < -d^p

55
82 , 24

55
'^^haitinaR

55
haitinaR

V 93 „ 6 55
Tjorsö

55
Torsjö

V 102
, 14

55
gripa

55
gripa

}) 106 „ 5
55

sidan
55

sidan

V 117 „ 8 55
rünor

55
runar

•>1
123 „ 18

55
Kjsermind

55
Hjsermind

55
123 , 18

55
dardstanga

55
Grardstanga II

55
130

,
21

5?
hari

55
haris

5)
149 „ 3 55

raginakupo
55

raginakudo

55
152 „ 18

55
dqhkr

55
d^kkr

W 161
55 5 55 55 55

un
55

urn

55
162

55 " 55 55 »>
ütarzt

55
ütarst

55
170 „ 8 55

snuheka
57

snuhekA

55 •

174 „ 8 55
als

55
de
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Bldz. 132, 25—26 zijn de woorden gibu — Stephens 57 te

schrappen.

Bldz. 155 slot is toe te voegen: Utill, 'klein' — minni —
minnztr.

Een punt is weggevallen bldz. 60, 2. 117, 3. 138, 6.

142, 25.
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